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Cronica AGEPI
Seminar privind protecţia invenţiilor în lumina

modificărilor recente din legislaţie
În scopul familiarizării specialiştilor instituţiilor din sfera

de cercetare ş i dezvoltare cu prevederile noi i Legi a
Republici i Moldova nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind
protecţia invenţiilor, diseminării informaţiei referitoare la
modalităţile de brevetare şi apărare a drepturilor asupra
acestui obiect de proprietate intelectuală, precum şi
valorificării eficiente a elaborărilor ştiinţifice pe 4 decembrie
curent la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI) a avut loc seminarul cu genericul “Protecţia invenţiilor
în lumina modificărilor recente din legislaţie”.

În cuvântul de deschidere Dorian Chiroşca, Director
general al AGEPI, a menţionat importanţa acestei legi pentru
protecţia invenţiilor. Tudor Jovmir, director Departament
invenţii, soiuri de plante şi modele de utilitate, şi Diana Stici,
şef Secţie legislaţie, au prezentat rapoartele „Realizarea
drepturilor asupra brevetului de invenţie în conformitate cu
legislaţia naţională”  şi „Legea nr. 50-XVI /2008 privind protecţia
invenţiilor”, informând participanţii despre modificările recente
ale cadrului normativ-legislativ, realizarea drepturilor asupra
brevetului de invenţie în conformitate cu legislaţia naţională,
deosebirile şi tangenţele dintre sistemul naţional şi internaţional
de brevetare.

Elaborarea noului proiect de Lege privind protecţia
invenţiilor a fost condiţionată de necesitatea racordării
normelor de asigurare a protecţiei invenţiilor la standardele
Uniunii Europene, prevăzute în Planul de Acţiuni Republica
Moldova – Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 356 din 22 aprilie 2005.

În Legea nr. 50-XVI /2008 a fost inclus un nou titlu de
protecţie (art. 4(2)) –  “Brevetul de invenţie de scurtă durată”
(BSD), care poate fi considerat în mare măsură un echivalent
al modelului de utilitate. Durata de protecţie a BSD este de
6 ani, cu posibilitatea de prelungire cu 4 ani, în total 10 ani.

Curs de instruire în domeniul proprietăţii
intelectuale la Universitatea de Stat

 „A. Russo” din Bălţi
În perioada 9-11 decembrie curent la Universitatea de

Stat „A. Russo” din Bălţi a demarat primul curs de instruire a
corpului profesoral-didactic în domeniul proprietăţi i
intelectuale, organizat cu suportul specialiştilor de la AGEPI.

Programul cursului de instruire a cuprins trei domenii ale
proprietăţii intelectuale, şi anume „Dreptul de autor şi drepturile
conexe”, „Dreptul proprietăţii industriale” şi „Economia şi
evaluarea proprietăţii intelectuale”. În cadrul cursului au fost
şcolarizaţi 16 profesori şi lectori de la 5 facultăţi ale Universităţii
de Stat din Bălţi, precum şi conducătorii de teme ştiinţifice şi
proiecte de cercetare de la această universitate. La deschiderea
cursului de instruire a participat Dorian Chiroşca, Director
general al AGEPI, şi Ion Gajim,  Prorector pentru ştiinţă şi
relaţii internaţionale al Universităţii de Stat din Bălţi.

În cadrul vizitei la Bălţi  Dorian Chiroşca a avut o
întrevedere cu Eugen Plohotniuc, Rector al Universităţii de
Stat din Bă lţ i.  Părţ i le au luat în discuţ ie real izarea
prevederilor Acordului de colaborare bilaterală în domeniul
protecţiei şi promovării proprietăţii intelectuale, semnat de
AGEPI şi Universitatea de Stat din Bălţi în 2005, în special
cu referire la familiarizarea cercetătorilor, inventatorilor şi
agenţ i lor economici din zona de nord a republic ii  cu
legislaţia naţională şi internaţională în vigoare din domeniul
propr ietăţ i i intelectuale, cu proceduri le şi  avantajele
protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală în procesul
elaborării şi implementării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice
în economia naţională.

Dorian Chiroşca a informat conducerea Universităţii de
Stat din Bălţi despre măsurile întreprinse în scopul formării
cadrelor naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale prin
intermediul seminarelor, trainingurilor, meselor rotunde
organizate în acest scop anual, precum şi despre probleme
existente în domeniu. În cadrul întrevederii a avut loc un
schimb de opinii cu referire la necesitatea introducerii în
programele universitare şi în planurile de studii, la toate
formele de instruire şi perfecţionare a studenţilor, a unui curs
special din domeniul proprietăţii intelectuale. Părţile au

apreciat activităţile desfăşurate de către Universitatea de
Stat din Bălţi privind instruirea cadrelor tinere în domeniul
PI, inclusiv prin includerea, cu titlu opţional, a cursului de
formare „Introducere în PI” în planurile de studii a două facultăţi
ale Universităţii (Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie; Tehnică,
Fizică, Matematică şi Informatică) şi au menţionat oportunitatea
iniţierii acestui curs la alte facultăţi.

Întrevederea  delegaţiei Republicii Moldova
cu Directorul general al OMPI

La 12 decembrie curent delegaţia Republicii Moldova,
condusă de Dorian Chiroşca, Director general al AGEPI, a
participat la lucrările celei de-a 46-a runde a Adunării
Generale a statelor membre ale Organizaţiei Mondiale a
Proprietăţii Intelectuale (OMPI), care s-au desfăşurat la
Geneva, Elveţia.

Reprezentanţii statelor membre OMPI s-au convocat în
sesiunea extraordinară a OMPI pentru a adopta priorităţile
de dezvoltare ale Organizaţiei pentru anii 2008-2009, în
special au fost examinate şi adoptate Programul şi Bugetul
revizuit al OMPI pentru bienala 2008-2009.

În cadrul vizitei la Geneva Dorian Chiroşca  a avut o
întrevedere cu Francis Gurry, Director general al OMPI. La
întrevedere au participat Tatiana Lapicus, Ambasador,
Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă
Oficiul ONU la Geneva, şi Michaly Svantner, şeful Direcţiei
OMPI pentru colaborarea cu unele ţări din Europa şi Asia.

Dorian Chiroşca a informat conducerea OMPI despre
ultimele realizări ale Republicii Moldova în dezvoltarea
sistemului naţional de proprietate intelectuală, referindu-se
la domeniile prioritare de activitate ale AGEPI şi anume:
adoptarea în anii 2007-2008 a cadrului legislativ nou în
domeniul PI, pe deplin armonizat cu acqius-ul comunitar în
domeniu ş i per fec ţionarea sistemului de realizare a
drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală în
scopul combaterii contrafacerii şi pirateriei; integrarea
sistemului de PI şi de transfer tehnologic în dezvoltarea
sectorului micului business din Republica Moldova şi
promovarea servici ilor de prediagnoză a por tofol iu lu i
obiectelor  de PI la întreprinder ile din acest sector  al
economiei naţ ionale; educarea ş i instruirea cadrelor
naţionale în domeniul PI, inclusiv includerea în programele
universitare a unui curs introductiv de proprietate intelectuală.

În cadrul întrevederii au fost trecute în revistă rezultatele
colaborării AGEPI-OMPI pe parcursul anilor 2007-2008 şi
trasate direcţiile prioritare de colaborare pentru anul 2009.
Delegaţia Republici Moldova a reiterat reluarea discuţiilor
iniţiate în anul 2005 privind semnarea unui Program de
colaborare dintre Republica Moldova şi OMPI în domeniul
proprietăţii intelectuale, care va facilita realizarea direcţiilor
de colaborare trasate şi va contribui la consolidarea relaţiilor
Republicii Moldova cu această organizaţie.

Instruirea şi perfecţionarea specialiştilor
din sfera cercetare şi inovare

În perioada 8-19 decembrie curent la AGEPI s-au
desfăşurat cursurile de instruire şi perfecţionare a specialiştilor
din sfera cercetare şi inovare în domeniul marketingului şi
evaluării proprietăţii intelectuale, organizate de Centrul
Ştiinţif ico-Tehnologic din Ucraina (Science & Technology
Center in Ukraine (STCU) în colaborare cu AGEPI. Cursurile
se încadrează în Programul STCU de instruire a specialiştilor
responsabili de comercializarea rezultatelor cercetărilor
ştiinţif ice, iniţiat deja in Ucraina, Georgia şi Azerbaidjan,
având drept obiectiv cultivarea abilităţilor manageriale şi
economice în domeniu.

Programul cursurilor a cuprins atât lecţii teoretice, cât şi
practice, f iind examinate toate etapele de la elaborarea
până la implementarea unei invenţii sau transmiterea unui
drept exclusiv asupra acestor elaborări. În cadrul programului
au fost instruiţi 37 de specialişti de la toate instituţiile de
cercetare şi învăţământ superior din republică, care pe viitor
vor fi responsabili de domeniul dat.

La sfârş itu l t rain ingului par ticipan ţi lor  le-au fost
înmânate cert i f icate de şcolarizare în domeniul
managementului tehnologic: comercializarea rezultatelor
ştiinţifice şi a invenţiilor.
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Informaţie generală
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă. Secţiuni speciale

sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, modelelor de utilitate, mărcilor, denumirilor de origine
a produselor, desenelor şi modelelor industriale.

Utilizatorii pot 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 sistematizate. 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.

General Information
The Official Bulletin of Industrial Property contains different information.

Special sections are destined for the inventions, plants varieties, utility models, trademarks,
appellations of origin of goods, industrial designs.

Users of this information will be able to follow the juridical regimen of the applications requiring
protection, the industrial property objects patented and registered in the Republic of Moldova.

The Bulletin comprises the monthly and semi-annual regular indexes. In the Bulletin there are published
official acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards

in the industrial property field etc.
The Bulletin offers on the favorable conditions the publicity space for all the interested persons

with the purpose of propagation of the industrial property objects, other activities.

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную информацию.

Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, полезных моделей,
товарных знаков, наименований мест происхождения товаров, промышленных рисунков и моделей.

Пользователи смогут проследить за юридическим статусом заявок на охрану промышленной
собственности, запатентованных и зарегистрированных в Республике Молдова объектов промышлен-
ной собственности. Бюллетень включает систематизированные ежемесячные и полугодовые указате-

ли. В бюллетене публикуются официальные документы, положения, международные конвенции,
двусторонние соглашения, нормы и стандарты в области промышленной собственности и т.д.

Бюллетень на своих страницах  предлагает заинтересованным лицам на выгодных
условиях площадь для размещения рекламы на объекты промышленной собственности,

другой деятельности.
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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 2007), conform normei ST. 3

AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite
AF Afganistan
AG Antigua şi Barbuda
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AP Organizaţia

Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

AR Argentina
AT Austria
AU Australia
A Z 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
BW Botswana
BX Biroul de Mărci

Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux

BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica

Democrată
Congo

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
EA Oficiul Eurasiatic

de Brevete (OEAB)
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara de Apus
EM Oficiul de Armonizare

pe Piaţa Internă
(mărci, desene
şi modele)

EP Oficiul European
de Brevete (OEB)

ER Eritrea
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FK Insulele Falkland

(Malvine)
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
I B Biroul Internaţional al

Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală

ID Indonezia
IE Irlanda
IL Israel
IN India
IQ Irak
IR Iran

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

JO Iordania
JP Japonia
KE Kenya
KG Kârgâzstan
KH Cambodgia
KM Comore (Insule)
KN Saint Kitts şi Nevis
KP Republica Populară

Democrată Coreea
KR Republica Coreea
KW Kuweit
K Z Kazahstan
LA Laos
LB Liban
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxembourg
LV Letonia
L Y Libia
MA Maroc
MC Monaco
MD Republica Moldova
M E Muntenegru
MG Madagascar
MK Macedonia (fosta

Republică Iugoslavă)
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macao
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
NZ Noua Zeelandă
OA Organizaţia Africană

de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

OM Oman
PA Panama
PE Peru
PG Papua-Noua Guinee
PH Filipine

PK Pakistan
PL Polonia
P T Portugalia
P Y Paraguay
QA Qatar
R O România
RS Serbia
R U Federaţia Rusă
R W Ruanda
SA Arabia Saudită
SB Insulele Solomon
S C Seychelles
S D Sudan
S E Suedia
S G Singapore
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
TJ Tadjikistan
T M Turkmenistan
T N Tunisia
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
VC Saint Vincent

şi Grenadines
V E Venezuela
VG Insulele

Virgine Britanice
VN Vietnam
W S Samoa
Y E Yemen
Z A Africa de Sud
Z M Zambia
Z W Zimbabwe

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional

de Brevete

DL/DD Republica
Democrată
Germană

SY/YD Republica
Democrată
Yemen

Lista statelor sau organizaţiilor (existente până la 1 ianuarie 1978)
care nu mai există

SU Uniunea Sovietică



7

MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I)INVENŢII

I
Invenţii / Inventions / Изобретения

Protecţia juridică a invenţiilor în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind protecţia
               invenţiilor nr. 50-XVI din 07.03.2008.

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, şi trebuie să includă documentele prevăzute în art. 19 din Lege.

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

The legal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the Law on
Protection of Inventions No. 50-XVI of 07.03.2008.

In accordance with this Law, the patents for invention 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 AGEPI directly or through a representative, by any person
to whom the right in the patent belongs and shall contain the documents provided in Art. 19 of the Law.

In the Section are published data concerning the filed patent applications, the granted patents for
inventions and patents issued in accordance with the national procedure.

Правовая охрана изобретений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона об
охране изобретений № 50-XVI от 07.03.2008 г.

В соответствии с этим Законом, патенты на изобретения выдаются AGEPI и удостоверяют приори-
тет, авторство и исключительное право патентообладателей на изобретения. Изобретение патенто-
способно, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и применимо в промышленности.

Заявка на выдачу патента подается в AGEPI лицом, которому принадлежит право на получение
патента, лично или через представителя и должна содержать документы, предусмотренные в ст. 19
данного Закона.

В данном Разделе публикуются сведения о заявках на изобретения, об изобретениях, по которым
приняты решения о выдаче патентов, и о выданных патентах на изобретения согласно национальной
процедуре.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA INVENŢII

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA  IDENTIFICATION
CONCERNING THE INVENTIONS

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

(11) Numărul brevetului
Number of the patent
Номер патента

(12) Denumirea tipului de document
Denomination of the type of document
Наименование типа документа

(13) Codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI
Kind-of-document code according to WIPO Standard ST. 16
Код вида документа в соответствии со Стандартом SТ. 16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea cererii/brevetului
Information on the correction of the application/patent specification
Информация об исправлениях, внесенных в заявку/патент

(21) Numărul depozitului
Number of the application
Номер заявки

(22) Data depozitului
Filing date of the application
Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie
Date of exhibition priority
Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare
Number of the priority application
Номер приоритетной заявки

(32) Data depozitului cererii prioritare
Filing date of the priority application
Дата подачи приоритетной заявки

(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI
Country of the priority application, code in accordance with WIPO Standard ST. 3
Страна приоритетной заявки, код в соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
Date of publication of the application: BOPI number, year
Дата публикации заявки: номер BOPI и год

(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: numărul BOPI, anul
Date of publication of patent granting decision: BOPI number, year
Дата публикации решения о выдаче патента: номер BOPI и год

(47) Data eliberării brevetului
Date of issuance of patent
Дата выдачи патента

(48) Data publicării cererii corectate/brevetului corectat
Date of publication of the corrected application/patent specification
Дата публикации скорректированной заявки/скорректированного патентного документа
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(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
International Patent Classification
Международная патентная классификация

(54) Titlul invenţiei
Title of the invention
Название изобретения

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
List of prior art documents
Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările
Abstract or claims
Реферат или формула изобретения

(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare din care prezentul document este divizionat
Number and filing date of an earlier patent application from which the present patent document has been
divided up
Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ

(71) Numele/denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name of the applicant(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
Имя заявителя (заявителей), код страны в соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС

(72) Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name of the inventor(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
Имя изобретателя (изобретателей), код страны в соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС

(73) Numele/denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name of the holder(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3
Имя патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со стандартом SТ. 3 ВОИС

(74) Numele reprezentantului
Name of the representative
Имя представителя

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date of introducing the national procedure under the PCT
Дата перехода к национальной процедуре в соответствии с РСТ

(86) Cerere internaţională (regională sau PCT): numărul şi data
International application (regional or under the PCT): number and filing date
Международная заявка (региональная или РСТ): номер и дата

(87) Publicarea cererii internaţionale (regionale sau PCT): numărul şi data
International publication (regional or under the PCT): number and publication date
Международная публикация (региональная или РСТ): номер и дата

(10)* Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S. (indicarea verbală a documentului, numărul documentului, codul ţării)
Title of protection of the former USSR (verbal designation of the document, number of the document, code
of the country)
Охранный документ бывшего СССР (словесное обозначение вида документа, номер документа, код
страны)

(30)* Date referitoare la prioritatea cererilor înregistrate la oficiul de brevete al fostei U.R.S.S. (numărul
documentului, data depozitului, codul ţării)
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)
Приоритетные данные заявок, зарегистрированных в патентном ведомстве бывшего СССР
(номер документа, дата подачи заявки, код страны)
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A NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII
HUMAN  NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE.
TRANSPORT
PERFORMIN G  OPERATIONS.
TRANSPORTING
РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C CHIMIE  ŞI  METALURGIE
CHEMISTRY.  METALLURGY
ХИМИЯ  И МЕТАЛЛУРГИЯ

D TEXTILE  ŞI  HÂRTIE
TEXTILES.  PAPER
ТЕКСТИЛЬ И БУМАГА

SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

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

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

A – primul nivel de publicare: cerere de brevet de invenţie publicată, neexaminată
– 1 st level of publication: published patent application, unexamined
– пеpвый уpовень публикации: опубликованная, не пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу патента на

изобpетение

A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modificări ale datelor bibliografice, părţilor din text,
desenelor sau formulelor chimice cuprinse în pagina de capăt

– patent application for invention published with corrections or modifications of the bibliographic data, parts of
the text, drawings or chemical formulas included in the title-page

– заявка на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями библиографических
данных, частичными изменениями текстовой части, чертежей или химических формул, включенных в
титульный лист

A9 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi
desene

– patent application for invention published with corrections or modifications of any part of description, claims
and drawings

– заявка на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями любой части описания,
формулы изобретения и чертежей

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)

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

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

E CONSTRUCŢII  FIXE
FIXED  CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

F MECANICĂ.  ILUMINAT.  ÎNCĂLZIRE.  ARMAMENT.
EXPLOZIVE
MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEATING.
WEAPONS.  BLASTING
МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ.
ОРУЖИЕ.  ВЗРЫВНЫЕ  РАБОТЫ

G FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

H ELECTRICITATE
ELECTRICITY
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
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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)

– 2 nd level of publication: published, examined patent application (A published)
– втоpой уpовень публикации: опубликованная, пpошедшая экспеpтизу заявка на выдачу патента на

изобpетение (пpименяется в публикациях, котоpые следуют за публикациями с кодом А)

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

– 3 rd level of publication: patent specification (B1, B2 not published)
– тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту (пpименяется в публикациях, если документ с

кодом В1, В2 не был опубликован)

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

– 3 rd level of publication: patent specification (B1, B2 published)
– тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту (пpименяется в публикациях, котоpые следуют

за публикациями с кодом В1, В2)

C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modificări ale datelor bibliografice, părţilor din text, desene sau
formule chimice cuprinse în pagina de capăt a documentului

– delivered patent specification with corrections or modifications of the bibliographic data, parts of the text,
drawings or chemical formulas included in the title-page

– патент на изобретение с изменениями или исправлениями библиографических данных, частичными
изменениями текстовой части, чертежей или химических формул, включенных в титульный лист документа

C9 – brevet de invenţie eliberat, retipărit cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi desene
– delivered patent specification, reprinted with corrections or modifications of any part of a description, claims

and drawings
– выданный патент на изобретение, перепечатанный с исправлениями или изменениями какой-либо части

описания, формулы изобретения и чертежей

F1 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotărârii de acordare a brevetului de invenţie pe răspunderea solicitantului,
fără examinarea de fond (se aplică pentru publicare când documentul cu codul A n-a fost publicat)

– 2 nd level of publication: publication of decision of granting a patent at the applicant’s responsibility, without
substantive examination (A not published)

– втоpой уpовень публикации: публикация pешения о выдаче патента на изобpетение под ответственность
заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, если документ с кодом
А не был опубликован)

F2 – al doilea nivel de publicare: publicarea hotărârii de acordare a brevetului de invenţie pe răspunderea solicitantului,
fără examinarea de fond (se aplică pentru publicarea care succedă documentul cu codul A)

– 2 nd level of publication: publication of decision of granting a patent at the applicant’s responsibility, without
substantive examination (A published)

– втоpой уpовень публикации: публикация pешения о выдаче патента на изобpетение под ответственность
заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, котоpые следуют за
публикацией с кодом А)

G1 – al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului de invenţie eliberat pe răspunderea solicitantului, fără exa-
minarea de fond (se aplică pentru publicare când documentul cu codurile F1, F2 n-a fost publicat)

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

– тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту, выданному под ответственность
заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, если документ с кодом
F1, F2 не был опубликован)

G2 – al treilea nivel de publicare: descrierea brevetului de invenţie, eliberat pe răspunderea solicitantului, fără exami-
narea de fond (se aplică pentru publicarea care succedă documentul cu codurile F1, F2)

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

– тpетий уpовень публикации: описание изобpетения к патенту, выданному под ответственность
заявителя, без пpоведения экспеpтизы по существу (пpименяется в публикациях, котоpые следуют за
публикацией с кодом F1, F2)
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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate
Published patent applications
Опубликованные заявки на патенты на изобретения

FF4A Brevete de invenţie acordate
Granted patents for inventions
Заявки на патенты на изобретения, по которым приняты решения о выдаче патента

FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (semestrial)
Numerical index of granted patents for inventions (half-yearly)
Нумерационный указатель заявок на изобретения, по которым приняты решения   о выдаче  патентов
(полугодовой)

FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate, aranjate în ordinea claselor CIB (semestrial)
Subject index of granted patents for inventions (half-yearly)
Систематический указатель заявок на изобретения, по которым приняты решения о выдаче  патентов
(полугодовой)

FA9A Lista cererilor de brevet de invenţie retrase
List of withdrawal patent applications
Перечень отозванных заявок на патент

FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse
List of rejected patent applications
Перечень отклоненных заявок на патент

FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate
List of granted parents for inventions
Перечень выданных патентов на изобретения

KA4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a încetat (cu dreptul de restabilire)
List of invalid patents for inventions (with the right of revalidation)
Перечень патентов на изобретение, срок действия которых истек (с правом восстановления)

MK4A Lista brevetelor de invenţie a căror durată de valabilitate a expirat
List of expired patents for inventions
Перечень патентов на изобретение, срок действия которых истек

MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate a încetat (fără dreptul de restabilire)
List of invalid patents for inventions (without the right of revalidation)
Перечень патентов на изобретение, срок действия которых истек (без права восстановления)

MM4A Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie
Forfeiture of rights deriving from the patent for invention
Утеря прав, вытекающих из патента на изобретение

NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate
List of revalidated patents for invention
Перечень восстановленных патентов на изобретение

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

CONFORM NORMEI ST. 17

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

IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17
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        BB1A Cereri de brevet / 
Patent applications / 
Заявки на изобретения 

ublicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o protecţie provizorie în 
condiţiile prevăzute de art. 19 din Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50-XVI din 07.03.2008. 

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.  

P
Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica Moldova 

este parte, se publică în limba engleză în săptămânalul PCT GAZETTE. Săptămânalul include datele bibli-
ografice, rezumatul şi desenele, după caz. Săptămânalul este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.  

Datele privind depozitele de brevete eurasiatice înregistrate conform Convenţiei privind brevetele eurasi-
atice, la care Republica Moldova este parte, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului Eurasiatic de Bre-
vete (Бюллетень Евразийского Патентного Ведомства). Buletinul include datele bibliografice, rezumatul 
şi desenele, după caz. Buletinul este expus în biblioteca AGEPI, accesibil publicului.  

Descrierile cererilor internaţionale de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în PCT 
GAZETTE, şi descrierile cererilor şi ale brevetelor de invenţie eurasiatice se află în biblioteca AGEPI, acce-
sibile publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost. 

ublication of patent applications in the BOPI provides for the applicant a provisional protection in 
accordance with Art. 19 of the Law on protection of inventions No. 50-XVI of 07.03.2008. De-

scriptions 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.  

P

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 includes bibliographic data, abstracts 
and drawings, if necessary. The weekly is available for public in the AGEPI library.  

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 Bul-
letin of the Eurasian Patent Office. It includes the bibliographic data, abstracts and drawings, if necessary. 
The Official Bulletin is also available to the public in the AGEPI library.  

Descriptions of the international patent applications, the abstracts of which are published in PCT GA-
ZETTE and descriptions of the Eurasian applications and patents for inventions are present in the AGEPI 
library, available to the public and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an 
additional fee. 

убликация заявок на изобретения в BOPI обеспечивает заявителю временную охрану на усло-
виях, предусмотренных в ст. 19 Закона об охране изобретений № 50-XVI от 07.03.2008 г.  

Описания к заявкам на патенты на изобретения, рефераты которых опубликованы в BOPI, нахо-
дятся в библиотеке AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть 
заказаны их копии. 

П

Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о патент-
ной кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются на англий-
ском языке в еженедельнике PCT GAZETTE. В еженедельнике приводятся библиографические дан-
ные, реферат и, если необходимо, чертеж.  Еженедельник общедоступен в библиотеке AGEPI.  

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 дан-
ные, реферат и, если необходимо, чертеж. Бюллетень общедоступен в библиотеке AGEPI.  

Описания к международным заявкам на патенты на изобретения, рефераты которых опубликова-
ны в РСТ GAZETTE, и описания к евразийским заявкам и патентам на изобретения находятся в биб-
лиотеке  AGEPI, общедоступны для ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны 
их копии. 
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(21) a 2006 0119 (13) A 
(51) Int. Cl.:  A61B 17/068 (2006.01) 
                         A61B 17/115 (2006.01) 
(22) 2006.04.13 
(71) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADE-
MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72) ŢÎBÎRNĂ Gheorghe, MD; NICA Iurie, MD; 
DARII Valentina, MD; DORUC Andrei, MD; 
POSTOLACHI Alexandru, MD; CIORICI Va-
sile, MD 

(54) Dispozitiv chirurgical de suturare 
(57) Invenţia se referă la tehnica medicală, în spe-

cial la un dispozitiv chirurgical pentru sutura-
rea plăgilor organelor interne. 
Dispozitivul chirurgical de suturare constă din 
corp (1), casetă pentru agrafe (2), împingător 
de agrafe (3), ghidaj al împingătorului de 
agrafe (10), braţ al lacătului (4), mecanism de 
deplasare a ghidajului împingătorului de agra-
fe (5), şurub pentru deplasarea împingătorului 
de agrafe (6), ax de îmbinare a braţului lacă-
tului cu corpul (7), găuri străpunse pentru fixa-
rea braţului lacătului (8) şi şurub pentru bloca-
rea braţului lacătului (9). Noutatea constă în 
aceea că caseta pentru agrafe (2), împingăto-
rul de agrafe (3), braţul lacătului (4) şi ghidajul 
împingătorului de agrafe (10) sunt executate 
de formă curbilinie.  

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Surgical suturing device 
(57) The invention refers to the medical equipment, 

particularly to a surgical device for suturing in-
ternal organ wounds. 
The surgical suturing device consists of a 
body (1), a brace cassette (2), a brace pusher 
(3), a brace pusher guide (10), a lock arm (4), 
a brace pusher guide moving mechanism (5), 
a brace pusher moving screw (6), an axle for 
interconnecting the lock arm with the body (7), 
lock arm connection through holes (8) and a 
lock arm blocking screw (9). Novelty consists 
in that the brace cassette (2), the brace 
pusher (3), the lock arm (4) and the brace 
pusher guide (10) are made in the form of arc. 
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Claims: 1 
Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Хирургическое устройство для наложе-
ния швов 

(57) Изобретение относится к медицинскому 
оборудованию, в частности к хирургичес-
кому устройству для наложения швов на 
раны внутренних органов.  

Хирургическое устройство для наложения 
швов состоит из корпуса (1), кассеты для 
скоб (2), толкателя для скоб (3), направ-
ляющей толкателя для скоб (10), плеча 
замка (4), механизма перемещения на-
правляющей толкателя для скоб (5), шуру-
па для перемещения толкателя для скоб 
(6), соединительной оси  плеча замка с 
корпусом (7), сквозных отверстий для со-
единения плеча замка (8) и шурупа для 
блокирования плеча замка (9). Новизна со-
стоит в том, что кассета для скоб (2), тол-
катель для скоб (3), плечо замка (4) и на-
правляющая толкателя для скоб (10) вы-
полнены в виде дуги.  
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 1 
 

 
 

 
 
(21) a 2007 0018 (13) A 
(51) Int. Cl.:  A61M 11/00 (2006.01)  
                         A61M 13/00 (2006.01) 
(22) 2007.01.25 
(71) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADE-
MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72) USENCO Vladimir, MD; SERDITOV Valerii, 
MD 

(54) Dispozitiv de generare a haloaerosolului 
(57) Invenţia se referă la domeniul medicinii şi poa-

te fi utilizată pentru generarea dozată a aero-
solului solid. 
Dispozitivul de generare a haloaerosolului 
constă dintr-un corp (1), care conţine un con-
tainer demontabil (2) cu o sare (5) şi un electro-
magnet (3), conectat la un bloc de comandă (8). 
Noutatea constă în aceea că în containerul 
demontabil (2) deasupra sării (5) este ampla-
sat un piston feromagnetic mobil (6), iar pere-



INVENŢII                                                                               MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I) 

ţii laterali ai containerului sunt dotaţi cu nişte 
falţuri longitudinale (7).     
  

  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device for haloaerosol generation 
(57) The invention refers to the field of medicine 

and can be used for dosing generation of 
solid aerosol. 
The device for haloaerosol generation con-
sists of a body (1) comprising a detachable 
container (2) with a salt (5) and an electro-
magnet (3), connected to a control unit (8). 
Novelty consists in that into the detachable 
container (2) above the salt (5) it is installed a 
mobile ferromagnetic piston (6) and the sidewalls 
of the container are equipped with long slots (7). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для генерации галоаэрозоля 
(57) Изобретение относится к области медици-

ны и может быть использовано для дози-
рованной генерации твердого аэрозоля. 
Устройство для генерации галоаэрозоля 
состоит из корпуса (1), содержащего съем-
ный контейнер (2) с солью (5) и электро-
магнит (3), соединенный с блоком управ-
ления (8). 
Новизна состоит в том, что в съемном кон-
тейнере (2) над солью (5) установлен под-
вижный ферромагнитный поршень (6), а 
боковые стенки контейнера снабжены про-
дольными пазами (7).         
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 1  
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(21) a 2007 0150 (13) A 
(51) Int. Cl.:  C10L 1/02 (2006.01) 
(22) 2007.05.23 
(71) S.R.L. "TIMOLEX", MD 

(72) BORTIŞEVSKII Valerii, UA; COŢOFAN 
Vladislav, MD; SLIUSARENCO Valentin, MD; 
GANEA Grigore, MD; BUMBU Mihai, MD 

(54) Instalaţie de obţinere a biocombustibilului 
(57) Invenţia se referă la o instalaţie pentru obţine-

rea biocombustibilului din uleiuri vegetale şi 
grăsimi, care poate fi utilizat în motoarele cu 
ardere internă. 
Instalaţia constă din două părţi, una din care 
include rezervoare pentru ulei vegetal (1), al-
cool (2), apă distilată (3) şi pentru amestecul 
din alcool şi apă distilată (4), pompe (5, 6) 
pentru admisia uleiului vegetal şi pentru admi-
sia amestecului din alcool şi apă distilată, ro-
binet trifurcat pentru amestecarea componen-
telor, încălzitoare (7, 8), reactor (12) umplut cu 
catalizator solid de folosire multiplă, încălzitor 
cu ulei (10), dotat cu încălzitoare electrice tu-
bulare, pompă etanşă cu funcţionare la tem-
peratură înaltă, răcitor (11), regulator de pre-
siune, conducte şi armătură pentru conducte. 
Cealaltă parte a instalaţiei include rezervoare 
pentru soluţia de acid sulfuric (14), pentru so-
luţia de nitrit de sodiu (15), rezervor (16) pen-
tru obţinerea gazului nitros în formă de prismă 
octagonală cu fund conic, dotat cu agitator şi 
cu barbotor în formă de tor tubular cu orificii 
rotunde pe toată suprafaţa laterală, ventilator, 
coloane de absorbţie (13, 18), umplute cu ine-
le Raschig confecţionate din ceramică, rezer-
vor pentru apa cu rămăşiţe de gaz nitros, răci-
tor (20), rezervor pentru biocombustibil (21), 
conducte şi armătură pentru conducte. 
 
Revendicări: 1 
Figuri: 1     

* 
*     * 

(54) Installation for biofuel obtaining 
(57) The invention relates to an installation for bio-

fuel obtaining from vegetable oils and fats that 
can be used in the internal combustion en-
gines. 
The installation consists of two parts, one of 
which includes capacities for vegetable oil (1), 
alcohol (2), distilled water (3) and for the mix-
ture of alcohol and distilled water (4), pumps 
(5, 6) for admission of vegetable oil and for 
admission of the mixture of alcohol and dis-
tilled water, a tee-joint for component mixing, 
heaters (7, 8), a reactor (12) filled with multi-
use solid catalyst, an oil heater (10), equipped 
with tubular electric heaters, a glandless 
pump functioning at high temperature, a 
cooler (11), a pressure regulator, pipelines 
and pipeline fittings. The other part of the in-
stallation includes capacities for sulfuric acid 
solution (14), sodium nitrite solution (15), a 
capacity (16) for obtaining nitrous gas in the 
form of octagonal prism with conical bottom, 
equipped with an agitator and a bubbler in the 
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form of tubular tore with round holes along the 
whole lateral surface, a fan, absorption col-
umns (13,18), filled with Raschig rings made 
of ceramics, a capacity for water with nitrous 
gas remainders, a cooler (20), a capacity for 
biofuel (21), pipelines and pipeline fittings. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Установка для получения биотоплива 
(57) Изобретение относится к установке для 

получения биотоплива из растительных 
масел и жиров, которое может быть ис-
пользовано в двигателях внутреннего сго-
рания. 
Установка состоит из двух частей, одна из 
которых включает емкости для раститель-
ного масла (1), спирта (2), дистиллирован-
ной воды (3) и для смеси спирта с дистил-
лированной водой (4), насосы (5, 6) для по-
дачи растительного масла и для подачи 
смеси спирта с дистиллированной водой, 
тройник для смешивания компонентов, на-
греватели (7, 8), реактор (12), заполненный 
многоразовым твердым катализатором, 
масляный нагреватель (10), снабженный 
трубчатыми электрическими нагревателя-
ми, герметичный насос, функционирующий 
при высокой температуре, охладитель (11), 
регулятор давления, трубопроводы и тру-
бопроводную арматуру. Другая часть уста-
новки включает емкости для раствора сер-
ной кислоты (14), раствора нитрита натрия 
(15), емкость (16) для получения нитрозно-
го газа в форме восьмигранной призмы с 
конусообразным дном, снабженную ме-
шалкой и барботером в виде трубчатого 
тора с круглыми отверстиями по всей боко-
вой поверхности, вентилятор, абсорбцион-
ные колонны (13, 18), заполненные коль-
цами Рашига, изготовленными из керамики, 
емкость для воды c остатками нитрозного 
газа, охладитель (20), емкость для 
биотоплива (21), трубопроводы и трубо-
проводную арматуру.  

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
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(21) a 2007 0178 (13) A 
(51) Int. Cl.:  F02B 47/02 (2006.01) 
(22) 2007.06.18 
(71)(72) MIHAILOV Gheorghii, MD 
(54) Motor cu vaporizare internă pentru bicicletă 
(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiei de 

motoare. 
Motorul cu vaporizare internă pentru bicicletă 
conţine un cilindru cu un piston, ce se depla-
sează în interiorul lui, o supapă, un injector 
pentru injectarea apei dintr-un rezervor şi un 
canal de evacuare a aburului printr-un răcitor, 
amplasat în rezervor.   
Supapa este montată cu posibilitatea de des-
chidere sub presiunea aerului dintr-un canal, 
conectat cu spaţiul de sub piston. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Internal vaporization engine for bicycle 
(57) The invention relates to the field of propulsion 

engineering. 
The internal vaporization engine for bicycle 
contains a cylinder with a moving therein pis-
ton, a valve, an injector for water injection 
from a reservoir and a channel for steam dis-
charge through a cooler, placed in the reservoir. 
The valve is mounted with the possibility of 
opening under the air pressure from a chan-
nel connected to the space under the piston. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Двигатель с внутренним парообразова-
нием для велосипеда 

(57) Изобретение относится к области двигате-
лестроения.  
Двигатель с внутренним парообразовани-
ем для велосипеда содержит цилиндр с 
движущимся в нем поршнем, клапан, ин-
жектор для инжекции воды из резервуара и 
канал для отвода пара через охладитель, 
расположенный в резервуаре. 
Клапан смонтирован с возможностью откры-
тия под давлением воздуха из канала, со-
единенного с подпоршневым пространством.   

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 
 
 
(21) a 2006 0282 (13) A 
(51) Int. Cl.:  F03D 3/04 (2006.01) 
(22) 2006.12.18 
(71) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADE-

MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72) BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD 
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(54) Мotor eolian cu concentrator al fluxului de 
aer şi turbină cu  rotor vertical 

(57) Invenţia se referă la instalaţiile energetice eolie-
ne, în special la motoarele eoliene cu concentra-
tor al fluxului de aer şi turbină cu rotor vertical.  
Motorul eolian conţine un concentrator al flu-
xului de aer şi o turbină cu rotor vertical. Con-
centratorul este dotat cu pereţi verticali, am-
plasaţi sub un unghi unul faţă de altul. În fie-
care perete al concentratorului şi în fiecare 
paletă a turbinei este executată cel puţin câte 
o ferestruică cu posibilitatea deschiderii în 
ambele părţi. Ferestruicile pot fi executate cu 
axă de rotaţie orizontală, înclinată sau verticală. 
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Windmill with airflow concentrator and 
turbine with vertical rotor 

(57) The invention relates to the wind-driven power 
plants, particularly to windmills with airflow 
concentrator and turbine with vertical rotor. 
The windmill comprises an airflow concentra-
tor and a turbine with vertical rotor. The con-
centrator is equipped with vertical walls, 
placed at an angle with each other. Into each 
wall of the concentrator and into each blade of 
the turbine it is made at least a vent with the 
possibility of opening on both sides. The vents 
may be made with horizontal, inclined or ver-
tical axis of rotation. 
 

  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Ветродвигатель с концентратором воз-
душного потока и турбиной с верти-
кальным ротором 

(57) Изобретение относится к ветроэнергетиче-
ским установкам, в частности к ветродви-
гателям с концентратором воздушного по-
тока и турбиной с вертикальным ротором. 
Ветродвигатель содержит концентратор 
воздушного потока и турбину с вертикаль-
ным ротором. Концентратор снабжен вер-
тикальными стенками, расположенными 
под углом друг к другу. В каждой стенке 
концентратора и в каждой лопасти турбины 
выполнено с возможностью открывания в 
обе стороны, по крайней мере, по одной 
форточке. Форточки могут быть выполнены 
с горизонтальной, наклонной или верти-
кальной осью вращения. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 
 
 

(21) a 2007 0123 (13) A 
(51) Int. Cl.:  F16B 39/18 (2006.01) 
(22) 2007.04.28 
(71)(72) RASSOHIN Ion, MD 
(54) Îmbinare cu filet şi procedeu de confecţio-

nare a acesteia 
(57) Invenţia se referă la domeniul construcţiei de 

maşini, în special la elementele de blocare ale 
îmbinărilor cu filet. 
Îmbinarea cu filet conţine un prizon (7), o  piu-
liţă (1) şi o contrapiuliţă (4). Piuliţa (1) conţine 
două fileturi interioare: unul (2)  pentru prizon 
(7) şi altul (3), mai mare, pentru filetul exterior 
(5) al contrapiuliţei (4), care mai conţine un fi-
let interior (6) pentru prizon (7). Filetul prizo-
nului (7) şi fileturile piuliţelor (2, 6), care inter-
acţionează cu filetul prizonului (7) sunt pe 
dreapta, iar fileturile de îmbinare a piuliţelor 
(3, 5) – pe stânga sau cu pas mai mare sau 
mai mic, diferit de pasul filetului de pe prizon (7).  
 

  Revendicări: 3 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Threaded connection and process for 
manufacturing thereof 

(57) The invention relates to the mechanical engi-
neering, particularly to the threaded connec-
tion blocking elements. 
The threaded connection comprises a bolt (7), 
a nut (1) and a counter nut (4). The nut (1) 
comprises two internal threads: one (2) for the 
bolt (7) and another (3), greater, for the exter-
nal thread (5) of the counter nut (4) which also 
comprises an internal thread (6) for the bolt 
(7). The thread of the bolt (7) and the threads 
of the nuts (2, 6), interacting with the  thread 
of the bolt (7) are on the right and the threads 
for connection of nuts (3, 5) − on the left or 
with a smaller or a greater step, different from 
the step of the thread of the bolt (7). 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Резьбовое соединение и способ его из-
готовления 

(57) Изобретение относится к машинострое-
нию, в частности к  элементам стопорения 
резьбового соединения. 
Резьбовое соединение содержит шпильку 
(7), гайку (1) и контргайку (4). Гайка (1) со-
держит две внутренние резьбы: одна (2) 
для шпильки (7) и другая (3), большего 
размера, под наружную резьбу (5) контр-
гайки (4), которая также содержит внутрен-
нюю резьбу (6) для шпильки (7). Резьба 
шпильки (7) и резьбы гаек (2, 6), которые 
взаимодействуют с резьбой шпильки (7) – 
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правые, а резьбы для соединения гаек (3, 5) – 
левые или с большим или меньшим шагом, 
отличным от шага резьбы шпильки (7). 
 
П. формулы: 3 
Фиг.: 1 
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(21) a 2007 0143 (13) A 
(51) Int. Cl.:  H05B 7/144 (2006.01) 
(22) 2007.05.21 
(71) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADE-

MIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72) BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, 

MD; ANISIMOV Konstantin, MD 
(54) Sursă de energie termică 
(57) Invenţia se referă la domeniul energeticii, în 

special la surse de obţinere a energiei termice 
din energie electrică. 
Dispozitivul revendicat conţine o celulă elec-
trolitică, în corpul (1) căreia sunt situaţi coaxi-
al un electrod extern (2) şi un electrod central 
(3), având raportul dintre suprafeţele de lucru 
de 100:1. Totodată, spaţiul dintre electrozi şi 
dintre electrozi şi corp este umplut cu soluţie 
apoasă de electrolit (4), iar electrodul central 
(3) este conectat la polul negativ al unei surse 
de tensiune unipolară variabilă în timp. Densi-
tatea curentului la suprafaţa electrodului cen-
tral unde se produce descărcarea plasmică 
(5) constituie peste 20 A/mm2. 
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Thernal energy source 
(57) The invention relates to the power engineer-

ing, particularly to sources for thermal energy 
obtaining from electric energy. 

 
 
 
 
 
 
 

The claimed device comprises an electrolytic 
cell, into the body (1) of which there are co-
axially placed an external electrode (2) and a 
central electrode (3), having the ratio between 
the working surfaces of 100:1. At the same 
time, the space between the electrodes and 
between the electrodes and the body is filled 
with aqueous solution of electrolyte (4), and 
the central electrode (3) is connected to the 
negative pole of a unipolar variable with time 
voltage source. The current density on the 
surface of the central electrode where the 
plasma discharge (5) is produced constitutes 
over 20 A/mm2. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Источник тепловой энергии 
(57) Изобретение относится к энергетике, в 

частности к источникам для получения те-
пловой энергии из электрической энергии. 
Заявленное устройство содержит электро-
литическую ячейку, в корпусе (1) которой 
коаксиально расположены наружный элек-
трод (2) и центральный электрод (3), 
имеющие соотношение между рабочими 
поверхностями 100:1. При этом, простран-
ство между электродами и между электро-
дами и корпусом заполнено водным рас-
твором электролита (4), а центральный 
электрод (3) подсоединен к отрицательно-
му полюсу однополюсного изменяющегося 
во времени источника напряжения. Плот-
ность тока на поверхности центрального 
электрода где происходит плазменный 
разряд (5) составляет более 20 А/мм2. 
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 1 
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FF4A Brevete de invenţie acordate / 
Granted patents for invention / 

Изобретения, по которым приняты 
решения о выдаче патентов 

 
ricare persoană interesată are dreptul să ceară revocarea în tot sau în parte a hotărârii de acor-
dare a brevetului în termen de 6 luni de la data publicării menţiunii privind acordarea brevetului. 

Opoziţia se face în scris şi motivat la AGEPI, în baza motivelor prevăzute de art. 57 alin. (2) din Legea 
privind protecţia invenţiilor nr. 50-XVI din 07.03.2008. 
 
 

ny person is in right to request a full or partial revocation of any decision to grant a patent within  
6 months as from the date of publication of a mention on granting the patent. The opposition shall 

be reasoned and filed in writing with AGEPI according to the provisions of the Art. 57(2) of the Law on 
Protection of Inventions No. 50-XVI of 07.03.2008. 
 

юбое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение о полном или частичном 
аннулировании решения о выдаче патента в течение 6 месяцев с даты публикации реше-

ния о выдаче патента. Возражение подается в письменной форме на основании положений, 
предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 об охране изобретений. 
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(11) 3760 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A01G 1/00 (2006.01) 
                         A01N 43/08 (2006.01)  
                         A01N 43/12 (2006.01) 
                         C07J 71/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0109 
(22) 2008.04.23 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLO-

GIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTI-
INŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA 
DE STAT DIN MOLDOVA, MD 

(72)  COMAROVA Vasilisa, MD; ŞIŞCANU Gheor-
ghe, MD; CHINTEA Pavel, MD; ŞVEŢ Ste-
pan, MD 

(54) Procedeu de tratare a puieţilor de măr 
(57)  Invenţia se referă la agricultură, în special la 

pomicultură şi poate fi aplicată pentru sporirea 
rezistenţei puieţilor de măr la secetă. 
Procedeul de tratare a puieţilor de măr inclu-
de tratarea foliară a plantelor cu o soluţie 
apoasă de 0,0001…0,005% [3-O-[β-D-gluco-
piranozil(1→2)-β-D-glucopiranozil]-26-O-(β-D-
glucopiranozil)-(25R)-furost-5-en-3β,22α,26-
triol], cu un consum de 0,20…0,25 L/plantă, 
totodată tratarea plantelor se efectuează în 
perioada de creştere intensă. 
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Process for treating apple-tree saplings 
(57) The invention refers to agriculture, particularly 

horticulture and can be used for increasing 
the resistance of apple-tree saplings to 
drought. 
The process for treating apple-tree saplings 
includes the foliar treatment of plants with 
0.0001...0.005% aqueous solution [3-O-[β-D-
glucopyranosyl(1→2)-β-D-glucopyranosyl]-26-
O-(β-D-glucopyranosyl)-(25R)-furost-5-en-
3β,22α,26-triol], with a consumption of 
0,20...0,25 L/plant, at the same time the plant 
treatment is carried out in the intensive growth 
period. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ обработки саженцев яблони 
(57) Изобретение относится к сельскому хозяй-

ству, в частности к садоводству и может 
быть использовано для повышения устой-
чивости саженцев яблони к засухе. 
Способ обработки саженцев яблони вклю-
чает листовую обработку растений 
0,0001…0,005% водным раствором [3-O-[β-
D-глюкопиранозил(1→2)-β-D-глюкопирано-

зил]-26-O-(β-D-глюкопиранозил)-(25R)-фу-
рост-5-eн-3β,22α,26-триол], с расходом 
0,20…0,25 л/растение, при этом обработку 
растений осуществляют в период интен-
сивного роста.   
 

 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3761 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A01G 7/06 (2006.01) 
                         A01N 25/02 (2006.01) 
                         A01N 59/00 (2006.01)  
                         A01N 59/14 (2006.01) 
                         A01N 59/16 (2006.01) 
                         A01N 65/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0020 
(22) 2008.01.25 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLO-

GIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTI-
INŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  BUJOREANU Nicolae, MD; RALEA Tudor, 
MD; CHIRILOVA Eleonora, MD; MARINESCU 
Marina, MD; HAREA Ion, MD 

(54) Procedeu de tratare a mărului 
(57) Invenţia se referă la agricultură, în particular la 

pomicultură. 
Procedeul de tratare a mărului include trata-
rea extraradiculară a pomilor peste 2 săptă-
mâni după înflorire cu suspensie de 0,05% a 
preparatului pulverulent obţinut din rădăcinu-
ţele seminţelor germinate ale cerealelor cu un 
consum total de 800…1000 l/ha.  Totodată în 
suspensie se adaugă microelementele B, Zn, 
Mn, fiecare în concentraţie de 0,1%.   
Rezultatul invenţiei constă în sporirea produc-
tivităţii mărului.    

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for apple-tree treatment 
(57) The invention relates to agriculture, particu-

larly horticulture. 
The process for apple-tree treatment includes 
the extraroot treatment of the apple-trees in 
two weeks following the flowering with 0.05% 
suspension of the pulverulent preparation ob-
tained from the roots of the germinated cereal 
seeds with a total consumption of 800...1000 
L/ha. At the same time in the suspension are 
added the B, Zn, Mn microelements, each in 
the concentration of 0.1%. 
The result of the invention consists in increas-
ing the apple-tree productivity. 
 

  Claims: 1 
* 

*     * 
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(54) Способ обработки яблони 
(57) Изобретение относится к сельскому хозяйст-

ву, в частности к плодоводству. 
Способ обработки яблони включает вне-
корневую обработку деревьев через 2 не-
дели после цветения 0,05%-ной суспензи-
ей порошкообразного препарата, получен-
ного из корешков проросших семян зерно-
вых, с общим расходом 800…1000 л/га. 
При этом в суспензию добавляют микро-
элементы B, Zn, Mn, в концентрации 0,1% 
каждый.  
Результат изобретения состоит в повыше-
нии продуктивности яблони.   
 

 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3762 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A01H 4/00 (2006.01) 
                         A01C 1/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0166 
(22) 2008.06.19 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLO-

GIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTI-
INŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  CHIRIAC Gheorghe, MD; SMEREA Svetlana, 
MD; CHINTEA Pavel, MD 

(54) Procedeu de adaptare la condiţii ex vitro a 
plantelor obţinute prin culturi in vitro din 
embrioni imaturi de la soiurile apirene de 
viţă de vie 

(57) Invenţia se referă la biotehnologie şi poate fi 
utilizată în agricultură pentru adaptarea la 
condiţii ex vitro a plantelor obţinute in vitro. 
Procedeul, conform invenţiei, include spălarea 
şi tratarea rădăcinilor de plante сu soluţie de 
1% de KMnO4, apoi cu soluţie ce conţine 25 
mg/L Moldstim timp de 2 minute, plantarea 
plantelor pe substrat de sol dezinfectat cu so-
luţie de 1% de KMnO4 în păhărele de plastic 
acoperite cu peliculă transparentă şi cultiva-
rea lor la temperatură de 25…27°C cu 
fotoperioada de 16 ore  până la apariţia unei 
frunzuliţe noi. 
Rezultatul constă în creşterea numărului de 
plante ce supravieţuiesc la transferul din con-
diţiile in vitro în condiţii ex vitro. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for adaptation to ex vitro condi-
tions of plants obtained by in vitro cul-
tures from imature embryos of apyrene 
vine varieties 

(57) The invention refers to biotechnology and can 
be used in agriculture for adaptation to ex vi-
tro conditions of plants obtained in vitro. 
The process, according to the invention, in-
cludes washing and treatment of plant roots 
with 1% KMnO4 solution, then with a solution 
containing 25 mg/L of Moldstim during 2 min, 
plant bedding on soil substrate disinfected 
with 1% KMnO4 solution in plastic glasses 
covered with transparent film and cultivation 
thereof at a temperature of 25...27oC with the 
photoperiod of 16 hours up to the appearance 
of a new leaf. 
The result consists in increasing the number 
of plants surviving at the transfer from in vitro 
conditions to ex vitro conditions. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ адаптации к условиям ex vitro 
растений, полученных в культуре in vi-
tro, из незрелых зародышей бессемян-
ных сортов винограда 

(57) Изобретение относится к биотехнологии и 
может быть использовано в сельском хо-
зяйстве для адаптации к условиям ex vitro 
растений, полученных in vitro.  
Способ, согласно изобретению, включает 
промывку и обработку корней растений 
1%-ным раствором KMnO4, затем раство-
ром, который содержит 25 мг/л Молдстима 
в течение 2 мин, высаживание растений  в 
пластиковые стаканчики, покрытые про-
зрачной пленкой на почвенный субстрат, 
дезинфицированный 1%-ным раствором 
KMnO4 и их выращивание при температуре 
25…27°С с фотопериодом 16 часов до по-
явления нового листа. 
Результат состоит в увеличении числа 
растений, которые выживают при  перево-
де из условий in vitro в условия ex vitro.  

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3763 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A01H 4/00 (2006.01) 
                         C12N 5/04 (2006.01) 
(21) a 2008 0177 
(22) 2008.06.27 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLO-

GIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTI-
INŢE A MOLDOVEI, MD 

(72) CALALB Tatiana, MD; JACOTĂ Anatol, MD; 
BUJOREANU Nicolae, MD; CHIRILOVA 
Eleonora, MD 
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(54) Procedeu de obţinere in vitro a biomasei 
de fructe de Aronia melanocarpa (Michx.) 
Elliot 

(57) Invenţia se referă la biotehnologie. 
Procedeul, conform invenţiei, include obţine-
rea in vitro a explantelor din fructe de Aronia 
melanocarpa (Michx.) Elliot, cultivarea lor pe 
mediul nutritiv Murashige-Skoog, care conţine 
suplimentar, mg/L: acid 2,4-diclorfenoxiacetic   
2,0; kinetină   0,5; zaharoză   30, având pH 
5,7, totodată cultivarea se efectuează la tem-
peratura de 22…24oC,  cu fotoperioada  zi-
noapte respectiv de 16 şi 8 ore.  
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Process for obtaining in vitro fruit biomass 

of chokeberry Aronia melanocarpa (Michx.) 
Elliot 

(57) The invention relates to biotechnology. 
The process, according to the invention, in-
cludes obtaining in vitro of explants from fruits 
of chokeberry Aronia melanocarpa (Michx.) 
Elliot, cultivation thereof on the Murashige-
Skoog nutrient medium, additionally contain-
ing, mg/L: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid 2,0; 
kinetin 0,5; saccharose 30, having the pH of 
5,7, at the same time the cultivation is carried 
out at the temperature of 22...24oC, with the 
day-night photoperiod respectively of 16 and 
8 hours. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения in vitro фруктовой 
биомассы черноплодной рябины Aronia 
melanocarpa (Michx.) Elliot 

(57) Изобретение относится к биотехнологии. 
Способ, согласно изобретению, включает 
получение in vitro эксплантов из плодов 
черноплодной рябины Aronia melanocarpa 
(Michx.) Elliot, культивирование их на пита-
тельной среде Мурасиге и Скуга, которая 
дополнительно содержит, мг/л: 2,4-дихлор-
феноксиуксусную кислоту 2,0; кинетин  0,5; 
сахарозу 30, с pH 5,7,  при этом  культиви-
рование осуществляют при температуре 
22…24оС, с фотопериодом день-ночь со-
ответственно 16 и 8 часов.  
 

 П. формулы: 1 
 
 
 

(11) 3764 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A23N 17/00 (2006.01) 
                         B01F 7/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0019 
(22) 2008.01.24 
(71)(73) INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 

"MECAGRO", MD 
(72)  HĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian, 

MD; AGARCOV Mihail, MD; BALABAN Nico-
lae, MD 

(54) Malaxor 
(57) Invenţia se referă la industria constructoare de 

maşini, şi anume la malaxoare pentru ames-
tecarea materialelor friabile, destinate, în spe-
cial, pentru pregătirea adaosurilor alimentare 
sau nutreţurilor combinate. 
Malaxorul conţine un corp orizontal cilindric cu 
activator, o gură de evacuare şi un închizător, 
amplasate în partea inferioară a corpului. No-
utatea constă în aceea că închizătorul este 
format din două clapete amplasate din exteri-
or şi legate rigid sau prin axe de rotaţie cu niş-
te suporturi, pe care sunt fixate nişte pârghii 
de acţionare (15, 16) a clapetelor. Capetele 
libere ale pârghiilor de acţionare (15, 16) sunt 
legate între ele prin intermediul a două bare 
laterale (17, 18) şi unite cu dispozitivul de ac-
ţionare a clapetelor, care include o bară in-
termediară (19) unită cu barele laterale (17, 
18) şi cu o pârghie de blocare cu două braţe 
(20), şi un arbore de acţionare cu o pârghie 
(22), dotată cu o rolă (23) montată la capătul 
liber, care contactează cu suprafaţa de ghida-
re superioară a pârghiei  de blocare cu două 
braţe (20). 
 

  Revendicări: 2 
  Figuri: 6 

* 
*     * 

(54) Mixer 
(57) The invention relates to the mechanical engi-

neering, namely to mixers for mixing loose 
materials meant, especially, for preparing 
food additives or combined feeds. 
The mixer comprises a horizontal cylindrical 
body with activator, a discharge opening and 
a lock, placed in the lower part of the body. 
Novelty consists in that the lock is made of 
two clack-valves placed on the outside and 
joined rigidly or by axes of rotation with sup-
port arms, on which there are fixed the oper-
ating levers (15, 16) of the clack-valves. The 
free ends of the operating levers (15, 16) are 
joined between them by means of two lateral 
draw bars (17, 18) and are coupled with the 
drive device of the clack-valves, which in-
cludes an intermediate draw bar (19) joined 
with the lateral draw bars (17, 18) and with a 
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double-arm blocking lever (20), and a drive 
shaft with a lever (22), equipped with a roller 
(23) mounted on the free end, contacting with 
the upper guide surface of the double-arm 
blocking lever (20). 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 6 

* 
*     * 

(54) Смеситель 
(57) Изобретение относится к области машино-

строения, а именно к смесителям для пе-
ремешивания сыпучих материалов, пред-
назначенных, преимущественно, для при-
готовления пищевых добавок или комби-
кормов. 
Смеситель содержит горизонтальный ци-
линдрический корпус с активатором и рас-
положенными снизу разгрузочным отвер-
стием и затвором. Новизна состоит в том, 
что затвор выполнен из двух заслонок, 
размещенных снаружи и жестко или по-
средством осей вращения связанных с 
кронштейнами, на которых закреплены 
приводные рычаги (15, 16) заслонок. Сво-
бодные концы приводных рычагов (15, 16) 
связаны между собой при помощи двух бо-
ковых тяг (17, 18) и соединены с привод-
ным устройством заслонок, которое вклю-
чает среднюю тягу (19), соединенную с  
боковыми тягами (17, 18) и с двуплечим 
блокирующим рычагом (20), и приводной 
вал с рычагом (22), снабженный смонтиро-
ванным на свободном конце роликом (23), 
контактирующим с верхней направляющей 
поверхностью двуплечего блокирующего 
рычага (20).  
 
П. формулы: 2 
Фиг.: 6 
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(11) 3765 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61B 10/00 (2006.01) 
(21) a 2007 0102 
(22) 2007.04.17 
(71)(72)(73) JUCOVSCHI Constantin, MD; BORO-

NIN Larisa, MD; NACU Alexandru, MD; NAS-
TAS Igor, MD 

(54) Metodă de pronosticare a riscului de 
apariţie a stărilor reziduale precoce în 
schizofrenia paranoidă 

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 
psihiatrie şi poate fi utilizată pentru pronosti-
carea riscului de apariţie a stărilor reziduale în 
primii 3 ani de la debutul schizofreniei para-
noide la pacienţii de vârstă sub 25 de ani.  
Metoda, conform invenţiei, constă în aceea că 
se relevă următorii factori: starea de supraso-
licitare în timpul serviciului militar (SSM), in-
somnia (IN), antecedentele eredocolaterale 
psihice (AEP), starea de tonus vital scăzut 
(STV), antecedentele eredocolaterale psihice 
pe linia maternală (AEM), antecedentele 
eredocolaterale psihice pe linia paternală 
(AEP), traumatismele craniocerebrale cu alte-
rarea conştiinţei în anamneză (TCC), tipul  de 
personalitate (TP), stările psihotraumatizante 
în legătură cu munca (SP), cenestopatiile 
toracale (CT). Factorilor relevaţi li se atribuie 
anumite valori şi se calculează funcţia discri-
minantă conform formulei: 
F=16,98+SSM·4,19–IN·11,82–AEP·3,17–STV· 
2,45–AEM·0,65–AEP·0,51+TCC·1,72+TP·0,65–
SP·1,54–CT·0,80 
şi în cazul în care F<0, se pronostichează risc 
scăzut, iar în cazul în care F≥0 – risc sporit de 
apariţie a stărilor reziduale precoce. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for prognosticating the early re-
sidual effects onset risk in the paranoid 
schizophrenia 

(57) The invention refers to medicine, namely to 
psychiatry and can be used for prognosticat-
ing the residual effects onset risk during the 
first 3 years from the debut of paranoid 
schizophrenia to patients under 25 years. 
The method, according to the invention, con-
sists in that there are revealed the following 
factors: state of overstrain during military ser-
vice (OMS), insomnia (IN), psychic hereditary 
antecedents (PHA), state of diminished vital 
tonus (DVT), psychic hereditary antecedents 
by maternal line (HAM), psychic hereditary 
antecedents by paternal line (HAP), cranio-
cerebral traumas with impaired conscious-
ness in past history (CCT), type of personality 
(TP), psychologic traumatizing situations in 
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connection with labour (PS), thoracal cenest-
hopathies (TC). The revealed factors are as-
signed certain values and it is calculated the 
discriminant function according to formula: 
F=16,98+OMS·4,19-IN·11,82-PHA·3,17-CCT· 
2,45-HAM·0,65-HAP·0,51+CCT·1,72+TP·0,65- 
PS·1,54-CT·0,80  
and where F<0, it is prognosticated the dimin-
ished risk, and where F≥0 - the increased 
early residual effects onset risk. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод прогнозирования риска появле-
ния ранних остаточных явлений при па-
раноидной шизофрении 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к психиатрии и может быть исполь-
зовано для прогнозирования риска появ-
ления остаточных явлений в течение пер-
вых 3-х лет после дебюта параноидной 
шизофрении у пациентов до 25-летнего 
возраста. 
Метод, согласно изобретению, заключает-
ся в том, что выявляют следующие факто-
ры: состояние перенапряжения во время 
прохождения военной службы (ПВС), бес-
сонницу (БС), наследственную психиче-
скую отягощенность (ОПН), состояние по-
ниженного жизненного тонуса (СЖТ), на-
следственную отягощенность психически-
ми заболеваниями по линии матери (ОПМ), 
наследственную отягощенность психиче-
скими заболеваниями по линии отца 
(ОПО), черепно-мозговые травмы с рас-
строенным сознанием в анамнезе (ЧМТ), 
тип личности (ТЛ), психотравмирующие си-
туации в связи с работой (ПС), неприятные 
ощущения в грудной клетке (ОГК). Выяв-
ленным факторам присваивают опреде-
лённые значения и вычисляют дискрими-
нантную функцию по формуле: 
F=16,98+ПВС·4,19–БС·11,82–ОПН·3,17–СЖТ· 
2,45–ОПМ·0,65–ОПО·0,51+ЧМТ·1,72+TЛ·0,65–
ПС·1,54–ОГК·0,80  
и в случае, если F<0, то прогнозируют по-
ниженный риск, а если F≥0 – повышенный 
риск появления ранних остаточных явлений.  

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3766 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61B 17/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0099 
(22) 2008.03.31 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  CIUTAC Ion, MD; GHIDIRIM Gheorghe, MD 
(74) VOZIANU Maria 
(54) Metodă de efectuare a omentobursosto-

miei în tratamentul pancreatitei acute dis-
tructive 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
chirurgie şi poate fi aplicată pentru tratamen-
tul pancreatitei acute distructive.  
Esenţa invenţiei constă în aceea că se intro-
duce laparoscopul în cavitatea abdominală, 
sub controlul lui prin hipocondrele drept şi 
stâng se introduce în cavitatea abdominală 
câte un dren îndreptat spre curbura mare a 
stomacului, apoi laparoscopul se înlătură, în 
regiunea epigastrică pe linia mediană se efec-
tuează un acces laparotomic de 3,0…3,5 cm, 
prin care prin tracţiune se scot din cavitatea 
abdominală o porţiune a curburii mari a sto-
macului cu ligamentul gastrocolic şi capetele 
distale ale drenurilor introduse în cavitatea 
abdominală, apoi în ligamentul menţionat se 
efectuează un orificiu de 2,0…2,5 cm, prin ca-
re se aspiră exsudatul din bursa omentală, în 
părţile laterale ale orificiului menţionat se exe-
cută câte un orificiu, prin care se introduc în 
bursa omentală capetele distale ale drenuri-
lor, unde un capăt se îndreaptă spre capul 
pancreasului, iar al doilea spre coadă. Lângă 
accesul laparotomic se introduce în bursa 
omentală un trocar pentru un instrument de  
lucru, apoi marginea curburii mari a stomacu-
lui se suturează de peritoneu şi aponevroză, 
iar ligamentul gastrocolic de peritoneu pentru 
formarea omentobursostomei. Pe perimetrul 
stomei se aplică o sutură provizorie, capetele 
căreia se lasă în afara plăgii, prin stomă se in-
troduce un trocar, care se strânge şi se erme-
tizează cu ajutorul suturii provizorii, prin trocar 
se introduce laparoscopul, se produce omen-
topneumoperitoneum, iar cu ajutorul instru-
mentului de lucru se efectuează manipulaţiile 
chirurgicale la pancreas, apoi se dezleagă su-
tura provizorie şi se înlătură laparoscopul,  
prin stomă în bursa omentală se introduce o 
meşă cu aplicarea pansamentului.  

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for carring out omentobursostomy 
in the treatment of acute necrotizing pan-
creatitis 

(57) The invention refers to medicine, particularly 
to surgery and can be used for treating acute 
necrotizing pancreatitis. 
Summary of the invention consists in that it is 
introduced the laparoscope into the abdomi-
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nal cavity, under its control through the left 
and right hypochondriums it is introduced into 
the abdominal cavity a drainage tube directed 
towards the greater curvature of stomach, 
then the laparoscope is removed, in the epi-
gastric region on the median line it is made a 
laparotomic approach of 3,0...3,5 cm, through 
which by distension there are exteriorized 
from the abdominal cavity a portion of the 
greater curvature of stomach with the gastro-
colic ligament and the distal ends of the 
drainage tube introduced into the abdominal 
cavity, then in the said ligament it is made a 
hole of 2,0...2,5 cm, through which it is aspi-
rated the exudate from the omental bursa, on 
the lateral sides of said hole it is made a hole, 
through which there are introduced into the 
omental bursa the distal ends of the drainage 
tubes, where one end is directed towards the 
head of pancreas and the other end towards 
the tail. Near the laparotomic approach it is in-
troduced into the omental bursa a trocar for 
the operating tool, afterwards the margin of 
the greater curvature of stomach is sutured to 
the peritoneum and aponeurosis, and the gas-
trocolic ligament − to the peritoneum for 
omentobursostomy formation. Round the pe-
rimeter of stoma it is applied a provisional su-
ture, the ends of which are left outside the 
wound, through stoma it is introduced a tro-
car, which is tightened and hermetically 
sealed by means of the provisional suture, 
through the trocar it is introduced the laparo-
scope, it is created the omentopneumoperito-
neum, and with the help of the operating tool 
there are carried out the surgical manipula-
tions on pancreas, then it is untied the provi-
sional suture and it is removed the laparo-
scope, through stoma into the omental bursa 
it is introduced a gauge tent with application 
of dressing. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод выполнения  оментобурсостомии 
при лечении острого деструктивного 
панкреатита 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к хирургии и может быть использо-
вано для лечения острого деструктивного 
панкреатита.   
Сущность изобретения состоит в том, что 
вводят лапароскоп в брюшную полость, 
под его контролем через левое и правое 
подреберья вводят в брюшную полость по 
одной дренажной трубке, направленной к 

большой кривизне желудка, затем лапаро-
скоп удаляют, в эпигастральной области  
по срединной линии выполняют лапарото-
мический доступ размером 3,0…3,5 см, че-
рез который растяжением выводят из брюш-
ной полости часть большой кривизны же-
лудка с желудочно-ободочной связкой и 
дистальные концы дренажных трубок, вве-
денных в брюшную полость, затем в ука-
занной связке выполняют отверстие раз-
мером 2,0…2,5 см, через которое отсасы-
вают экссудат из сальниковой сумки, по 
бокам упомянутого отверстия выполняют 
по одному отверстию, через которые вво-
дят в сальниковую сумку дистальные кон-
цы дренажных трубок, где один конец на-
правляют в сторону головки поджелудоч-
ной железы, а другой – в сторону хвоста. 
Возле лапаротомического доступа вводят в 
сальниковую сумку трoакар для рабочего 
инструмента, затем край большой кривиз-
ны желудка ушивают за брюшину и апо-
невроз, а желудочно-ободочную связку - за 
брюшину для формирования оментобурсо-
стомы. По периметру стомы накладывают 
временный шов, концы которого оставляют 
вне раны, через стому вводят трокар, ко-
торый натягивают и герметизируют при 
помощи временного шва, через трокар 
вводят лапароскоп, создают оментопнев-
моперитонеум, а при помощи рабочего ин-
струмента выполняют хирургические ма-
нипуляции на поджелудочной железе, за-
тем развязывают временный шов и удаля-
ют лапароскоп, через стому в сальниковую 
сумку вводят марлевую салфетку с нало-
жением повязки.   
 

 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3767 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61B 17/42 (2006.01) 
(21) a 2007 0158 
(22) 2007.05.31 
(71)(73) OSTROFEŢ Constantin, MD 
(72) OSTROFEŢ Constantin, MD; PALADI Gheor-

ghe, MD; CERNEŢCHI Olga, MD; SÎRBU Zi-
naida, MD 

(54) Metodă de efectuare a operaţiilor gineco-
logice laparoscopice 

(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 
chirurgie şi poate fi utilizată pentru chirurgia 
laparoscopică în ginecologie. 
Metoda de efectuare a operaţiilor ginecologi-
ce laparoscopice constă în aceea că se efec-
tuează o butonieră în regiunea paraombilicală 
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a peretelui abdominal, şi anume în punctul de 
intersecţie a marginii inferioare a inelului om-
bilical cu linia mediană a abdomenului. Apoi, 
prin aceasta în cavitatea abdominală perpen-
dicular pe peretele abdominal se introduce un 
trocar, se scoate din el mandrinul şi se intro-
duce un laparoscop, se produce pneumoperi-
toneul. Sub control vizual se execută butonie-
re în două puncte simetrice, amplasate cu 
2…4 cm mai jos de linia bispinalis şi la 3…4 
cm lateral de la linia mediană a abdomenului, 
se introduc prin ele două trocare pentru ins-
trumente şi manipulatoare, se excizează 
aderenţele, dacă este necesar, se efectuează 
manipulaţiile chirurgicale necesare, se înlătu-
ră instrumentele şi se suturează butonierele. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Method for carrying out laparoscopic gy-
necological surgeries 

(57) The invention refers to medicine, namely to 
surgery and can be used for laparoscopic 
surgery and gynecology. 
The method for carrying out laparoscopic gy-
necological surgeries consists in that it is 
made a buttonhole in the paraumbilical region 
of the abdominal wall, namely in the point of 
intersection of the umbilical ring inferior mar-
gin with the median line of abdomen. Then, 
therethrough in the abdominal cavity perpen-
dicular to the abdominal wall it is introduced a 
trocar, it is removed therefrom the mandrin 
and it is introduced a laparoscope, it is pro-
duced the pneumoperitoneum. Under visual 
control there are made buttonholes in two 
symmetric points, placed 2...4 cm below the 
bispinalis line and 3...4 cm laterally from the 
median line of abdomen, there are introduced 
through them two trocars for instruments and 
manipulators, there are necessarily excised 
the adhesions, there are carried out the re-
quired surgical manipulations, there are re-
moved the instruments and there are sutured 
the buttonholes. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод проведения лапароскопических 
гинекологических операций 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к хирургии, и может быть исполь-
зовано при лапароскопической хирургии в 
гинекологии.  

Метод проведения лапароскопических ги-
некологических операций заключается в 
том, что выполняют лапаропорт в околопу-
почной области брюшной стенки, а именно 
в точке пересечения нижнего края пупоч-
ного кольца и средней линии живота. За-
тем через него в брюшную полость пер-
пендикулярно брюшной стенке вводят 
троакар, извлекают из него мандрен и вво-
дят лапароскоп, создают пневмоперитоне-
ум. Под визуальным контролем выполняют 
лапаропорты в двух симметричных точках, 
расположенных на 2…4 см ниже биспи-
нальной линии и на 3…4 см в сторону от 
средней линии живота, вводят через них 
два троакара для инструментов и манипу-
ляторов, при необходимости иссекают 
спайки, осуществляют необходимые хирур-
гические манипуляции, извлекают инстру-
менты и ушивают лапаропорты. 

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3768 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61C 7/10 (2006.01) 
(21) a 2008 0173 
(22) 2008.06.26 
(71)(73) SOLOMON Oleg, MD 
(72) GODOROJA Pavel, MD; LUPAN Ion, MD; 

TRIFAN Valentina, MD; SOLOMON Lilia, MD; 
SOLOMON Oleg, MD 

(54) Capă pentru repoziţionarea dinţilor cu 
menţinere de spaţiu al dintelui lipsă şi 
metodă de realizare 

(57)  Invenţia se referă la tehnica medicală, şi 
anume la utilajul stomatologic, care poate fi 
utilizat pentru tratamentul ortodontic, pentru 
repoziţionarea  dinţilor cu menţinerea spaţiului 
necesar pentru eruperea dintelui permanent.   
Esenţa invenţiei constă în aceea că capa pen-
tru repoziţionarea dinţilor cu menţinere de 
spaţiu al dintelui lipsă este executată dintr-o 
foiţă transparentă de termoplastic dur în for-
mă de П pe baza unei amprente a arcadei 
dentare executate anterior, suprafaţa internă 
este executată conform reliefului dinţilor arca-
dei respective, totodată partea externă, şi 
anume suprafeţele masticatoare, linguală şi 
labială ale capei sunt executate după forma şi 
dimensiunile dinţilor respectivi. Distanţa dintre 
dinţii învecinaţi ai dintelui lipsă de pe capă es-
te cu 0,5 mm mai mare decât distanţa respec-
tivă la momentul amprentării şi în funcţie de 
direcţia de repoziţionare a dinţilor grosimea 
unei părţi − anterioare sau posterioare a foiţei − 
este de 0,51 mm, iar a celeilalte − de 0,76 mm.  
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Metoda de repoziţionare a dinţilor cu menţine-
re de spaţiu al dintelui lipsă constă în aceea 
că se execută conform amprentei arcadei 
dentare capa definită în revendicarea 1, capa 
se instalează pe arcada dentară corespunză-
toare şi se menţine zilnic nu mai puţin de 17 
ore, timp de o lună, pentru deplasarea  dinţilor 
învecinaţi cu dintele lipsă cu lărgirea cu 0,5 
mm a spaţiului necesar pentru eruperea dinte-
lui permanent, apoi capa se înlătură şi se 
execută o altă capă, cu mărirea distanţei 
menţionate cu 0,5 mm faţă de cea anterioară, 
după care, în funcţie de necesitate, poate fi 
prelungit tratamentul până la o deplasare de  
4 mm. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

(54) Cap for teeth repositioning with mainte-
nance of space of the absent tooth and 
method for realization 

(57) The invention refers to the medical engineer-
ing, namely to the dental specialities that can 
be used for orthodontic treatment, for teeth 
repositioning with maintenance of the required 
space for secondary dentition. 
Summary of the invention consists in that the 
cap for teeth repositioning with maintenance 
of space of the absent tooth is made of a 
transparent sheet of solid thermoplast in the 
form of Π on the base of an earlier made im-
print of the dental arch, the inner surface is 
made according to the teeth relief of the cor-
responding arch, at the same time the outer 
part, namely the masticatory, lingual and la-
bial surfaces of the cap are made according 
to the form and dimensions of the correspond-
ing teeth. The distance between the teeth ad-
jacent to the absent tooth on the cap is made 
by 0,5 mm greater than the corresponding 
distance at the moment of imprint removal 
and depending on the teeth repositioning di-
rection the thickness of one part − anterior or 
posterior of the sheet − constitutes 0,51 mm, 
and of the other part − 0,76 mm. 
The method for teeth repositioning with main-
tenance of space of the absent tooth consists 
in that it is made the cap, claimed in the first 
claim according to the imprint of the dental 
arch, the cap is installed on the corresponding 
dental arch and it is daily maintained not less 
than 17 hours, during one month, for dis-
placement of the teeth adjacent to the absent 
tooth with the dilatation by 0,5 mm of the re-
quired space for secondary dentition, than the 
cap is removed and it is made another cap, 

with the increase of said distance by 0,5 mm 
as compared with the anterior one, afterwards 
depending on the necessity there may be pro-
longed the treatment up to a displacement of 
4 mm. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Каппа для  репозиции зубов с сохране-
нием пространства отсутствующего зу-
ба  и метод  реализации 

(57)  Изобретение относится  к медицинской 
технике, а именно к стоматологическому  
оборудованию, которое может быть ис-
пользовано для ортодонтического  лече-
ния, репозиции зубов с сохранением нуж-
ного пространства для прорезывания  по-
стоянного зуба.  
Сущность изобретения состоит в том, что 
каппа для  репозиции зубов с сохранением 
пространства отсутствующего зуба выпол-
нена из прозрачного листка твердого П-
образного термопласта в соответствии с 
раннее снятым отпечатком зубной дуги, 
внутренняя поверхность выполнена соот-
ветственно рельефу зубов соответствую-
щей дуги, причем внешняя часть, а именно 
жевательная, лингвальная и лабиальная  
поверхности  каппы  выполнены  по форме  
и размерам соответствующих зубов. Рас-
стояние между прилегающими к отсутст-
вующему зубу каппы зубами на 0,5 мм 
больше, чем соответствующее расстояние 
на момент снятия отпечатка, и в зависимо-
сти от направления репозиционирования  
зубов толщина одной части листка − пе-
редней или задней − составляет  0,51 мм, 
а другой − 0,76 мм. 
Метод репозиционирования зубов с сохра-
нением пространства отсутствующего зуба 
состоит в том, что изготавливают каппу, 
заявленную  в первом пункте формулы со-
гласно отпечатку зубной дуги, устанавли-
вают каппу на соответствующую зубную 
дугу и выдерживают ежедневно не менее 
17 часов, в течение одного месяца, для  
смещения прилегающих зубов к отсутст-
вующему зубу с расширением на 0,5 мм  
нужного пространства для прорезывания  
постоянного зуба, затем каппу удаляют и 
изготавливают другую каппу, с увеличени-
ем упомянутого расстояния на 0,5 мм по 
сравнению с предыдущей, после чего при  
необходимости может быть продлено ле-
чение до смещения на 4 мм. 

 
 П. формулы: 2 
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(11) 3769 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61C 8/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0181 
(22) 2008.07.01 
(71)(73) GUMENIUC Aureliu, MD 
(72)  GUMENIUC Aureliu, MD; TOPALO Valentin, 

MD; ATAMNI Fahim, IL 
(54) Dispozitiv de amprentare şi transfer 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

utilajul stomatologic. 
Dispozitivul, conform invenţiei, constă dintr-un 
corp (1) cu o gaură longitudinală în trepte 
străpunsă şi un şurub (7) pentru fixarea de 
implant. Corpul (1) în partea superioară (2) 
este executat în formă de cilindru (3) sub un 
unghi de 15…25°  faţă de partea inferioară (4) 
şi conţine o teşitură transversală (5) cu înălţi-
mea de 2,0...8,0 mm şi două caneluri circulare 
(6) pe suprafaţa exterioară a lui, partea infe-
rioară a corpului este executată în formă de 
prismă hexagonală cu diametrul de 2,0...4,0 
mm, părţile fiind unite între ele prin intermediul  
a două porţiuni tronconice (10) şi al unor tăieturi 
în formă de sector tronconic, gaura longitudinală 
este executată coaxial faţă de partea inferioară 
şi sub un unghi de 15…25° faţă de partea su-
perioară a corpului, gaura în partea superioară 
este executată cu diametrul de 2,00...4,00 mm, 
iar în partea inferioară cu diametrul de 0,5...3,0 
mm şi cu filet (9). Şurubul (7) include un cap de 
formă cilindrică cu diametrul de 1,99...3,99 mm 
cu o adâncitură (12) în formă de hexagon, o ti-
jă cu filet la capătul liber şi un rebord cilindric 
(14) executat sub capul cilindric. Totodată în 
partea superioară a filetului găurii corpului este 
executat un locaş pentru rebordul şurubului.  

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 6 

* 
*     * 

(54) Transfer and inpression device 
(57) The invention refers to medicine, particularly 

to dental specialities. 
The device, according to the invention, con-
sists of a body (1) with a through stepped lon-
gitudinal hole and a screw (7) for fixation to 
the implant. The body (1) is made in the upper 
part (2) in the form of cylinder (3) at an angle 
of 15...25o about the lower part (4) and con-
tains a longitudinal flat (5) with a height of 
2,0...8,0 mm, and two circumferential slots (6) 
on its outer surface, the lower part of the body 
is made in the form of hexagonal prism with a 
diameter of 2,0...4,0 mm, the parts being 
joined between them by means of two por-
tions in the form of truncated cone (10) and 

cuts in the form of sector of a truncated cone, 
the longitudinal hole is made coaxial about 
the lower part and at an angle of 15...25o 
about the upper part of the body, the hole in 
the upper part is made with a diameter of 
2,00...4,00 mm and in the lower part with a 
diameter of 0,5...3,0 mm and with thread (9). 
The screw (7) includes a head of cylindrical 
shape with a diameter of 1,99...3,99 mm with 
a depression (12) in the form of hexagon, a 
rod with thread on the free end and a plain 
spigot (14) made under the cylindrical head. 
At the same time in the upper part of the body 
hole thread it is made a socket for the screw 
flange. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 6 

* 
*     * 

(54) Устройство оттиска и трансфера 
(57) Изобретение относится к медицине, в част-

ности к стоматологическому оборудованию. 
Устройство, согласно изобретению, состоит 
из тела (1) со сквозным ступенчатым про-
дольным отверстием и шурупа (7) для фик-
сации к имплантату. Тело (1) выполнено в 
верхней части (2) в форме цилиндра (3) 
под углом 15…25° по отношению к нижней 
части (4) и содержит  продольную лыску (5) 
высотой в 2,0...8,0 мм,  и два круговых паза 
(6) на его внешней поверхности, нижняя 
часть тела выполнена в виде шестигран-
ной призмы с диаметром 2,0...4,0 мм, части 
соединены между собой посредством двух 
участков в виде усеченного конуса (10) и 
срезов в форме сектора усеченного конуса, 
продольное отверстие выполнено коакси-
ально по отношению к нижней части и под 
углом 15…25° по отношению к верхней 
части тела, отверстие в верхней части вы-
полнено с диаметром 2,00...4,00 мм, а в 
нижней части – с диаметром 0,5...3,0 мм и 
с резьбой (9). Шуруп (7) включает головку 
цилиндрической формы диаметром 
1,99...3,99 мм с углублением (12) в виде 
шестигранника, стержень с резьбой на 
свободном конце и цилиндрический выступ 
(14), выполненный под цилиндрической го-
ловкой. При этом в верхней части резьбы 
отверстия тела выполнено гнездо для вы-
ступа шурупа. 
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 6 
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(11) 3770 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61K 31/56 (2006.01) 
                         A61P 31/12 (2006.01)   
                         A61P 11/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0224 
(22) 2008.08.22 
(71)(73) CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-

PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD 
(72)  SPÂNU Constantin, MD; SCOFERŢA Petru, 

MD; ROŞCA Angela, MD; CHINTEA Pavel, 
MD; SPÂNU Igor, MD 

(54) Metodă de profilaxie a infecţiilor respirato-
rii virale acute nongripale 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
medicina preventivă. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că metoda 
de profilaxie a infecţiilor respiratorii virale acu-
te nongripale include administrarea unui pre-
parat sub formă de pastile, care conţine, g:  
3-O-[β-D-glucopiranozil(1→2)]-[β-D-glucopira-
nozil(1→3)]-β-D-glucopiranozil(1→4)-β-D-ga-
lactopiranozil(1→3)-β-D-glucopiranozil-[(25R)-
5α-furostan-2α,3β,22α,26-tetraol]-26-O-β-D-
glucopiranozidă – 0,05, celuloză microcristali-
nă – 0,147, amidon de porumb – 0,100, stea-
rat de magneziu – 0,003, câte o pastilă pe zi.  
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Method for noninfluenzal acute viral respi-

ratory infection prophylaxis 
(57) The invention refers to medicine, particularly 

to the preventive medicine. 
Summary of the invention consists in that the 
method for noninfluenzal acute viral respira-
tory infection prophylaxis includes administra-
tion of a preparation in the form of tablets, 
containing, g: 3-O-[β-D-glucopyranosyl(1→2)]- 
[β-D-glucopyranosyl(1→3)]-β-D-glucopyrano-

syl(1→4)-β-D-galactopyranosyl(1→3)-β-D-gluco-
pyranosyl-[(25R)-5α-furostan-2α,3β,22α,26-tetraol]-
26-O-β-D-glucopyranoside − 0,05, microcrystal-
line cellulose − 0,147, corn starch − 0,100, mag-
nesium stearate − 0,003, one tablet a day. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод профилактики острой вирусной 
респираторной инфекции негриппозной 
этиологии 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к профилактической медицине. 
Сущность изобретения состоит в том, что 
метод профилактики острой вирусной рес-
пираторной инфекции негриппозной этио-
логии включает применение препарата в 
виде таблеток, который содержит, г: 3-O-[β-
D-глюкопиранозил(1→2)]-[β-D-глюкопира-
нозил(1→3)]-β-D-люкопиранозил (1→4)-β-D-
галактопиранозил(1→3)-β-D-глю-копирано-
зил-[(25R)-5α-фуростан-2α,3β,22α, 26-тетраол] 
-26-O-β-D-глюкопиранозид – 0,05, микро-
кристаллическую целюлозу – 0,147, куку-
рузный крахмал – 0,100, стеарат магния – 
0,003, по одной таблетке в день.  

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3771 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61K 31/175 (2006.01) 
                         A61K 31/05 (2006.01) 
                         A61K 31/11 (2006.01)  
                         A61P 13/08 (2006.01) 
                         A61P 35/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0118 
(22) 2008.04.30 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, 

MD 
(72)  GULEA Aurelian, MD; POIRIER Donald, CA; 

ROY Jenny, CA; ŢAPCOV Victor, MD 
(54) Inhibitori ai enzimei 17β-HSD, stimulatoare a 

multiplicării celulelor cancerului prostatei 
(57) Invenţia se referă la chimie, şi anume la com-puşii 

organici din clasa tiosemicarbazonelor, care pot fi 
utilizaţi pentru tratamentul cancerului prostatei. 
Esenţa invenţiei constă în utilizarea a 4-
feniltiosemicarbazonelor aldehidelor salicilice 
şi 2-hidroxi-1-naftoice în calitate de inhibitori 
ai enzimei 17β-HSD (hidroxisteroid dehi-
drogenază), stimulatoare a multiplicării celule-
lor cancerului prostatei. 
       

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
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(54) Inhibitors of 17β-HSD enzyme, stimulator 
for prostate cancer cell multiplication 

(57) The invention relates to chemistry, namely to 
organic compounds from the class of thio-
semicarbazones that can be used for treat-
ment of prostate cancer. 
Summary of the invention consists in using 4-
phenylthiosemicarbazones of salicylic and 2-
hydroxy-1-naphthoic aldehydes as inhibitors 
of 17β-HSD (hydroxysteroid dehydrogenase) 
enzyme, stimulator for prostate cancer cell 
multiplication. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Ингибиторы энзима  17β-HSD, стимули-
рующего размножение клеток рака про-
статы 

(57) Изобретение относится к химии, а именно  
к органическим веществам класса тиосе-
микарбазонов, которые могут быть исполь-
зованы для лечения рака простаты. 
Сущность изобретения заключается в ис-
пользовании 4-фенилтиосемикарбазонов 
салицилового и 2-гидрокcи-1-нафтойного 
альдегидов в качестве ингибитора энзима 
17β-HSD (гидроксистероид дегидрогеназы), 
стимулирующего размножение клеток рака 
простаты. 
       

 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3772 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61K 33/24 (2006.01) 
                         A61K 36/05 (2006.01) 
                         A61P 35/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0125 
(22) 2008.05.12 
(71)(73) INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ 

INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD 
(72)  SOFRONI Dumitru, MD; CLIPCA Ivana, MD; 

RUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD; 
BULAT Iurie, MD; GHINDA Serghei, MD; SO-
FRONI Larisa, MD 

(54) Metodă de tratament al cancerului  glandei 
mamare cu metastaze 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
oncologie şi poate fi utilizată în tratamentul 
cancerului glandei mamare cu metastaze, şi 
anume pentru diminuarea complicaţiilor chi-
mioterapiei. 
Esenţa invenţiei constă în aceea că se efec-
tuează tratament citostatic cu Cisplatină 75 
mg/m2 în prima zi de tratament şi Etopozid 
120 mg/m2 în prima, a 3-a şi a 5-a zi de tra-

tament şi concomitent cu soluţie BioR 0,5% 
intramuscular, zilnic, câte 2 ml  o dată pe zi, 
după care  se administrează BioR 5 mg, câte 
o capsulă de 2 ori pe zi timp de 23 de zile.  
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Method for treating mammary cancer with 

metastases 
(57) The invention refers to medicine, particularly 

oncology and can be used for treating mam-
mary cancer with metastases, namely for di-
minishing the chemotherapy complications. 
Summary of the invention consists in that it is 
carried out the cytostatic treatment with Cis-
platin 75 mg/m2 on the first day of treatment 
and Etoposide 120 mg/m2 on the first, the 3-rd 
and the 5-th day of treatment and concomi-
tantly with 0.5% BioR solution intramuscularly, 
daily, for 2 ml once a day, afterwards it is ad-
ministered BioR 5 mg, one capsule 2 times a 
day during 23 days. 
 

  Claims: 1 
* 

*     * 
(54) Метод лечения рака молочной железы с 

метастазами 
(57) Изобретение относится к медицине, в ча-

стности к онкологии и может быть исполь-
зовано для  лечения рака молочной желе-
зы  с метастазами, а именно для ослабле-
ния осложнений химиотерапии.   
Сущность изобретения состоит в том, что 
проводят цитостатическое лечение Цис-
платином 75 мг/м2 в первый день лечения 
и Этопозидом 120 мг/м2 в первый, 3-й, 5-й 
день лечения и одновременно  0,5% рас-
твором BioR  внутримышечно, ежедневно, 
по 2 мл один раз в день, после чего вводят 
BioR 5 мг, по одной капсуле  2 раза в день, 
в течение 23 дней.  
 

 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3773 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  A61K 36/47 (2006.01) 
                         A61K 36/87 (2006.01)  
                         A61K 36/53 (2006.01) 
                         A61K 36/28 (2006.01) 
(21) a 2008 0148 
(22) 2008.05.30 
(71)(73) MEREUŢĂ Ion, MD 



INVENŢII  MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I)  

 31

(72)  MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; 
HARŞTEA Diana, MD; MUNTEANU-LEU Na-
dejda, MD 

(54) Remediu pentru tratamentul afecţiunilor 
precanceroase ale tegumentelor şi mu-
coaselor 

(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 
oncologie şi farmacologia clinică. 
Remediul pentru tratamentul afecţiunilor 
precanceroase ale tegumentelor şi mucoase-
lor include ulei de ricin, ulei din seminţe de 
struguri, ulei de paciuli şi ulei de armurariu în 
următorul raport al componentelor, în % mas.: 
ulei de ricin                                           25…27 
ulei din seminţe de struguri                  13…16 
ulei de paciuli                                       47…48 
ulei de armurariu                                   restul.  
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Agent for treating precancerous mucous 

membrane and tegument affections 
(57) The invention refers to medicine, particularly 

oncology and clinical pharmacology. 
The agent for treating precancerous mucous 
membrane and tegument affections includes 
ricinic oil, grapestone oil, patchouly oil and 
holy thistle oil in the following component ra-
tio, mass %: 
ricinic oil 25...27 
grapestone oil 13...16 
patchouly oil 47...48 
holy thistle oil the rest. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Средство для лечения предраковых по-
ражений кожных покровов и слизистых 
оболочек 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к онкологии и клинической фарма-
кологии. 
Средство для лечения предраковых пора-
жений кожных покровов и слизистых обо-
лочек включает рициновое масло, масло 
семян винограда, масло пачули и масло 
расторопши при следующем соотношении 
компонентов, масс. %:  
рициновое масло                                25…27 
масло семян винограда                     13…16 
масло пачули                                      47…48 
масло расторопши                       остальное.

 
 П. формулы: 1 
 
 

(11) 3774 (13) B1 
(51) Int. Cl.:  A63B 69/00 (2006.01)   
                         A63B 71/06 (2006.01) 
(21) a 2007 0149 
(22) 2007.05.30 
(71)(72)(73) CIORBĂ Constantin, MD; MOROŞAN-

LARIONESCU Virgil-Adrian, RO; CIUFU-
DEANU Călin, RO 

(54) Dispozitiv pentru antrenament la volei 
(57) Invenţia se referă la inventarul sportiv, şi 

anume la un dispozitiv destinat însuşirii şi co-
rectării tehnicii de preluare a mingii în cadrul 
antrenamentelor la volei. 
Dispozitivul pentru antrenament la volei inclu-
de o manşetă din material textil, nişte senzori 
de contact, fixaţi în manşetă între două stra-
turi de material ale unui element de fixare, un 
emiţător conectat la senzori şi amplasat pe 
manşetă în afara ariei de acţiune a mingii, to-
todată dispozitivul mai include un receptor 
multicanal, conectat la un sistem de calcul.  
Rezultatul constă în micşorarea timpului de 
însuşire a tehnicii de preluare a mingii şi în 
sporirea calităţii antrenamentelor. 
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Device for training in volleyball 
(57) The invention relates to the sporting equip-

ment, namely to a device meant for teaching 
and correction of ball taking over technique 
during training in volleyball. 
The device for training in volleyball includes a 
cuff of textile material, several contact sen-
sors, fixed on the cuff between two layers of 
the material of a locating fixture, a transmitter 
connected to the sensors and placed on the 
cuff outside the ball action zone, at the same 
time the device also includes a multichannel 
receiver, connected to a computer system. 
The result consists in reducing the ball taking 
over technique teaching time and in increas-
ing the quality of trainings. 
 
Claims: 1 
Fig.: 2  

* 
*     * 

(54) Устройство для тренировок в волейболе 
(57) Изобретение относится к спортивному ин-

вентарю, а именно к устройству, предна-
значенному для обучения и коррекции тех-
ники приема мяча во время тренировок в 
волейболе. 
Устройство для тренировок в волейболе 
включает манжету из текстильного мате-
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риала, несколько контактных датчиков, 
фиксированных на манжете между двумя 
слоями материала фиксирующего элемен-
та,  передатчик,  подключенный к датчикам 
и размещенный на манжете вне зоны дей-
ствия мяча, причем устройство включает 
еще многоканальный приемник, подклю-
ченный к вычислительной системе. 
Результат состоит в уменьшении времени 
обучения технике приема мяча и в повы-
шении качества тренировок. 
  

 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 
 
(11) 3775 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  B01F 7/02 (2006.01) 
(21) a 2008 0011 
(22) 2008.01.15 
(71)(73) UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, 

MD 
(72)  ANDRIEVSCHI Sergiu, MD; ISTRU Andrei, 

MD 
(54) Malaxor cu acţiune continuă 
(57) Invenţia se referă la industria constructoare de 

maşini şi poate fi aplicată la prepararea ames-
tecurilor uscate, semiuscate, de mortar şi de 
beton plastic sau vârtos. 
Malaxorul cu acţiune continuă conţine un corp 
cilindric (1) cu organe de amestecare execu-
tate în formă de bare radiale (2), situate pe o 
linie elicoidală pe un arbore rotativ (3). Nouta-
tea constă în aceea că pe barele radiale (2), 
în sensul rotirii arborelui (3), sunt fixate bare 
longitudinale (4) paralele cu axa arborelui (3), 
diametrul cărora este egal cu diametrul bare-
lor radiale (2), iar pasul barelor longitudinale 
(4) este mai mare decât diametrul lor. În rân-
durile longitudinale vecine barele longitudinale 
(4) sunt amplasate cu o deplasare de jumăta-
te de pas. Pe capetele barelor radiale (2), la 
care distanţa de la bara longitudinală (4) ex-
tremă până la capătul barei radiale (2) este 
egală cu pasul barelor longitudinale (4), sunt 
fixate răzuitoare longitudinale (5) cu unghiul 
de aşchiere egal cu 45°, proiecţia cărora pe 
planul longitudinal care trece prin bara radială 
(2) şi axa arborelui (3) nu depăşeşte diametrul 
barei radiale (2).  
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

 
 

(54) Continuous mixer 
(57) The invention relates to the mechanical engi-

neering and can be used for preparing dry, 
semidry, mortar and concrete plastic or stiff 
mixes. 
The continuous mixer comprises a cylindrical 
body (1) with mixing organs made in the form 
of radial bars (2), placed in a helical line on a 
rotary shaft (3). Novelty consists in that on the 
radial bars (2), in the course of rotation of the 
shaft (3), there are fixed longitudinal bars (4) 
parallel to the axis of the shaft (3), the diame-
ter of which is equal to the diameter of the ra-
dial bars (2), and the step of the longitudinal 
bars (4) is greater than their diameter. In the 
adjacent longitudinal rows the longitudinal 
bars (4) are placed with a half-step displace-
ment. On the ends of the radial bars (2), to 
which the distance from the extreme longitu-
dinal bar (4) up to the end of the radial bar (2) 
is equal to the step of the longitudinal bars 
(4), there are fixed longitudinal scrubbers (5) 
with the cutting angle equal to 45o, the projec-
tion of which on the longitudinal plane passing 
through the radial bar (2) and the axis of the 
shaft (3) does not exceed the diameter of the 
radial bar (2). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Смеситель непрерывного действия 
(57) Изобретение относится к области машино-

строения и может быть использовано для 
приготовления сухих, полусухих раствор-
ных и бетонных пластичных или жестких 
смесей. 
Смеситель непрерывного действия содер-
жит цилиндрический корпус (1) с переме-
шивающими органами, выполненными в 
виде радиальных стержней (2), размещен-
ных по винтовой линии на вращающемся 
валу (3). Новизна состоит в том, что на  
радиальных стержнях (2), по ходу враще-
ния вала (3), закреплены параллельно оси 
вала (3) продольные стержни (4), диаметр 
которых равен диаметру радиальных 
стержней (2), а шаг продольных стержней 
(4) больше их диаметра. В смежных про-
дольных рядах продольные стержни (4) 
размещены со смещением на половину 
шага. На концах радиальных стержней (2), 
у которых расстояние от крайнего про-
дольного стержня (4) до конца радиально-
го стержня (2) равно шагу продольных 
стержней (4), закреплены продольные 
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скребки (5) с углом резки равным 45°, про-
екция которых на продольную плоскость, 
проходящую через радиальный стержень 
(2) и ось вала (3), не превышает диаметр 
радиального стержня (2). 
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 4 
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(11) 3776 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  B01J 20/34 (2006.01)  
                         C01B 31/08 (2006.01)  
                         C01B 15/01 (2006.01)  
                         C01G 45/08 (2006.01) 
                         C02F 1/28 (2006.01) 
(21) a 2007 0242 
(22) 2007.09.06 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDO-

VA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACA-
DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, 
MD; DUCA Gheorghe, MD; LUPAŞCU Tudor, 
MD 

(54) Procedeu de regenerare fotocatalitică a 
cărbunelui activ uzat 

(57) Invenţia se referă la condiţionarea apei, în 
special la un procedeu de regenerare a căr-
bunelui activ uzat utilizat la epurarea apei.   
Procedeul, conform invenţiei, include tratarea 
cărbunelui cu o soluţie ce conţine, în g/L: 
peroxid de hidrogen (H2O2),  
de 33%               5…10 
nitrat de mangan      
(Mn(NO3)2·4H2O)                              0,05…0,1 
apă deionizată                                        restul, 
totodată tratarea se efectuează la barbotarea 
aerobă a suspensiei cu conţinutul de cărbune 
de 100…150 g/L cu un consum specific al ae-
rului de 0,5…1,0 dm3L/min, la acţiunea con-

comitentă a radiaţiei ultraviolete cu lungimea 
de undă de 250…380 nm cu doza efectivă de 
radiaţie de 10…20 mJ/cm2.  
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Process for photocatalytic regeneration of 

waste active coal 
(57) The invention relates to the water condition-

ing, particularly to a process for regeneration 
of waste active coal used at the water treat-
ment. 
The process, according to the invention, in-
cludes treatment of coal with a solution con-
taining, in g/L: 

  hydrogen peroxide 
  (H2O2), 33% 

 
   5...10 

  manganese nitrate 
  (Mn(NO3)2·4H2O) 

 
0,05...0,1 

  deionized water   the rest, 
at the same time treatment is carried out at 
the air barbotage of the suspension with the 
coal content of 100...150 g/L with a specific 
air consumption of 0,5...1,0 dm3L/min, at the 
concomitant action of ultra-violet radiation 
with the wave-length of 250...380 nm with the 
effective dose of radiation of 10...20 mJ/cm2. 
 

  Claims: 1 
* 

*     * 
(54) Способ фотокаталитической регенерации 

отработанного активированного угля 
(57) Изобретение относится к водоподготовке, 

в частности к способу регенерации отрабо-
танного активированного угля, использо-
ванного при очистке воды. 
Способ, согласно изобретению, включает 
обработку угля раствором, содержащим, в г/л: 
перекись водорода  
(H2O2), 33%                                            5…10 
нитрат марганца  
(Mn(NO3)2·4H2O)                              0,05…0,1 
деионизированную 
воду                                               остальное, 
при этом обработка осуществляется при 
воздушном барботировании суспензии с 
содержанием угля 100…150 г/л с удель-
ным расходом воздуха 0,5…1,0 дм3л/мин, 
при одновременном воздействии ультра-
фиолетового облучения с длиной волны 
250…380 нм с эффективной дозой облуче-
ния 10…20 мДж/см2. 

 
 П. формулы: 1 
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(11) 3777 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  B28B 1/08 (2006.01) 
                         B28B 3/04 (2006.01) 
                         E04C 1/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0065 
(22) 2008.03.06 
(71)(73) "VLANIX - SM" S.R.L., MD 
(72)  BRODSCHII Vadim, RU; MACOVEI Victor, 

MD; BRODSHII Vladimir, MD 
(74) SCOROGONOV Anatolii 
(54) Procedeu de fabricare a elementelor de 

construcţie cu suprafaţa în relief din ames-
tec vârtos de beton şi utilaj de fasonare a 
vibropresei pentru realizarea acestuia 

(57) Invenţia se referă la construcţie, în special la 
fabricarea elementelor de construcţie cu su-
prafaţă în relief din amestec vârtos de beton 
şi instalaţii pentru fabricarea lor. 
Procedeul de fabricare a elementelor de con-
strucţie cu suprafaţă în relief din amestec vâr-
tos de beton include încărcarea amestecului 
în matricea fără fund a utilajului de fasonare a 
vibropresei, matricea fiind instalată pe un pod 
de turnare, cel puţin, unul dintre pereţii căreia 
este executat cu suprafaţă de fasonare în re-
lief, fasonarea elementelor, îndesând ames-
tecul de beton în matrice prin vibropresare, 
decofrarea elementului fasonat şi scoaterea 
acestuia împreună cu podul de turnare din 
vibropresă. Noutatea constă în aceea că îna-
inte de încărcarea amestecului de beton în 
matrice se instalează şi se fixează peretele 
matricei cu suprafaţă de fasonare în relief, ca-
re este executat demontabil. Decofrarea ele-
mentului fasonat se efectuează prin slăbirea 
peretelui demontabil, iar după scoaterea ele-
mentului din vibropresă de la el se separă pe-
retele demontabil. 
Utilajul de fasonare al vibropresei pentru fa-
bricarea elementelor de construcţie cu supra-
faţă în relief din amestec vârtos de beton in-
clude matrice fără fund, instalată pe un pod 
de turnare, şi poanson. Matricea în formă de 
cutie este executată cu pereţi laterali de faso-
nare uniţi între ei, dotaţi cu elemente de fixare 
a matricei pe vibropresă, totodată cel puţin 
unul dintre pereţii matricei are suprafaţă de 
fasonare în relief. Noutatea constă în aceea 
că peretele de fasonare în relief al matricei 
este executat demontabil. Matricea este dota-
tă suplimentar cu cel puţin un perete ce nu fa-
sonează, care este amplasat din partea su-
prafeţei în relief pe elementul de fasonat şi 
îndepărtat de capetele pereţilor învecinaţi cu 
acesta. Peretele demontabil este amplasat li-
ber între peretele ce nu fasonează şi capetele 
pereţilor învecinaţi. Pe peretele ce nu faso-

nează sunt întărite suporturi pentru fixarea ri-
gidă a peretelui demontabil prin presarea lui 
la capetele pereţilor matricei învecinaţi cu 
acesta şi formarea suprafeţei de fasonare în-
chise în interiorul matricei. 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 13 

* 
*     * 

(54) Process for manufacturing building units 
with relief surface of harsh concrete mix 
and vibropress fitment for realization 
thereof 

(57) The invention relates to the construction, par-
ticularly to the manufacture of building units 
with relief surface of harsh concrete mix and 
manufacturing devices thereof. 
The process for manufacturing building units 
with relief surface of harsh concrete mix in-
cludes mix charging into the bottomless ma-
trix of the vibropress fitment, the matrix being 
installed on a tray, at least one of the walls of 
which is made with relief forming surface, 
formation of units by concrete mix packing 
into the matrix by vibrocompression, demold-
ing of the formed unit and removal thereof to-
gether with the tray from the vibropress. Nov-
elty consists in that before charging the con-
crete mix into the matrix, it is installed and 
fixed the matrix wall with relief forming sur-
face, made demountable. The demolding of 
the formed unit is carried out by misfixation of 
the demountable wall, and after unit removal 
from the vibropress it is separated therefrom 
the demountable wall. 
The vibropress fitment for manufacturing 
building units with relief surface of harsh con-
crete mix comprises a bottomless matrix, in-
stalled on a tray, and a punch. The boxlike 
matrix is made with lateral shaping walls 
joined between them, equipped with elements 
for matrix fastening on the vibropress, at the 
same time at least one of the matrix walls has 
relief forming surface. Novelty consists in that 
the relief forming wall of the matrix is made 
demountable. The matrix is additionally 
equipped with at least one unmoulding wall, 
placed from the end of the relief surface for-
mation on the mouldable unit and distant from 
the ends of the adjacent thereto walls. The 
demountable wall is freely placed between the 
unmoulding wall and the ends of the adjacent 
walls. On the unmolding wall there are fixed 
supports for rigid fixation of the demountable 
wall by pressing it to the ends of the adjacent 
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thereto walls of the matrix and forming a 
closed shaping surface inside the matrix. 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 13 

* 
*     * 

(54) Способ изготовления строительных 
изделий с рельефной поверхностью из 
жесткой бетонной смеси и формоостнаст-
ка вибропресса для его осуществления 

(57) Изобретение относится к строительству, в 
частности к изготовлению строительных 
изделий с рельефной поверхностью из же-
стких бетонных смесей и устройствам для 
их изготовления. 
Способ изготовления строительных изде-
лий с рельефной поверхностью из жёсткой 
бетонной смеси включает загрузку смеси в 
установленную на поддоне бездонную 
матрицу формооснастки вибропресса, по 
меньшей мере, одна из стенок которой вы-
полнена с рельефообразующей поверхно-
стью, формование изделия путём уплотне-
ния бетонной смеси в матрице вибропрес-
сованием, распалубку отформованного из-
делия и его удаление вместе с поддоном 
из вибропресса. Новизна состоит в том, 
что перед загрузкой бетонной смеси в мат-
рицу устанавливают и фиксируют стенку 
матрицы с рельефообразующей поверхно-
стью, которая выполнена съемной. Распа-
лубку отформованного изделия осуществ-
ляют путем расфиксации съемной стенки, 
а после удаления изделия из вибропресса 
от него отделяют съёмную стенку. 
Формоостнастка вибропресса для изготов-
ления строительных изделий с рельефной 
поверхностью из жесткой бетонной смеси 
содержит бездонную матрицу, установлен-
ную на поддоне, и пуансон. Матрица ко-
робчатой формы выполнена с соединен-
ными между собой боковыми формообра-
зующими стенками, снабженными элемен-
тами крепления матрицы на вибропрессе, 
причём, по меньшей мере, одна из стенок 
матрицы имеет рельефообразующую по-
верхность. Новизна состоит в том, что 
рельефообразующая стенка матрицы вы-
полнена съёмной. Матрица снабжена до-
полнительно, по меньшей мере, одной не-
формующей стенкой, расположенной со 
стороны образования рельефной поверх-
ности на формуемом изделии и удаленной 
от торцов смежных с ней стенок. Съемная 
стенка свободно размещена между не-
формующей стенкой и торцами смежных 

стенок. На неформующей стенке закреп-
лены упоры для жесткой фиксации съём-
ной стенки посредством прижатия её к 
торцам смежных с ней стенок матрицы и 
образования замкнутой формообразующей 
поверхности внутри матрицы. 

 
 П. формулы: 5 
 Фиг.: 13 
 
 
(11) 3778 (13) F2 
(51) Int. Cl.:  B65D 6/24 (2006.01) 
(21) a 2007 0294 
(22) 2005.04.22 
(31) a2005 0106 
(32) 2005.04.22 
(33) AZ 
(85) 2007.10.30 
(86) PCT/AZ2005/000002, 2005.04.22 
(87) WO 2006/116824, A2 2006.11.09 
(71)(72)(73) MAHMUDOV Kamran, AZ 
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Ladă de polimer 
(57) Invenţia se referă la inventarul de ambalare, şi 

anume la o ladă de polimer. 
Lada, conform invenţiei, este constituită dintr-o 
bază (3), pe care sunt fixate două perechi de 
pereţi laterali (1) şi frontali (2), îmbinaţi prin in-
termediul unor montanţi unghiulari (8), care 
sunt confecţionaţi dintr-un întreg cu pereţii la-
terali (1) şi dotaţi cu clichete armate (7), toto-
dată pereţii frontali (2) sunt executaţi cu loca-
şuri (6) pentru clichete (7), pereţii laterali (1) şi 
frontali (2) sunt dotaţi cu cârlige din segmente 
(4) pentru fixarea de bază (3), aceasta, la 
rândul ei, este executată cu locaşuri (5) pen-
tru cârlige (4). Montanţii unghiulari (8) sunt în-
zestraţi în partea superioară cu proeminenţe 
în trepte (9), iar partea inferioară de sprijin 
(10) este executată în formă de cornier.  

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Polymer box 
(57) The invention relates to packaging means, 

namely to a polymer box. 
The box, according to the invention, com-
prises a base (3) and two pairs of side (1) and 
end (2) walls which are fixed to the base and 
pairwisely connected by corner stands (8), 
embodied in an integral manner with the box 
side walls (1) and are provided with reinforced 
latches (7), at the same time the end walls (2) 
are provided with latch (7) recesses (6), the 
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side (1) and the end (2) walls are provided 
with segmental hooks (4) for fixing to the base 
(3), the base, in its turn, is provided with the 
hook (4) recesses (5). The corner stands (8) 
are provided, in the top part thereof, with 
stepped protrusions (9), and the bottom sup-
porting part (10) of the box is made in the 
form of a triangle. 
  

  Claims: 4 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Полимерный ящик 
(57)  Изобретение относится к упаковочно-

тарному инвентарю, а именно к полимер-
ному ящику. 
Ящик, согласно изобретению, состоит из 
основания (3), на котором закреплены две 
пары боковых (1) и торцевых (2) стенок, 
соединенных посредством угловых стоек 
(8), которые выполнены заодно с боковыми 
стенками (1) и снабжены армированными 
защелками (7), вместе с тем торцевые 
стенки (2) выполнены с гнездами (6) для 
защелок (7), боковые (1) и торцевые (2) 
стенки снабжены сегментными крючками 
(4) для крепления к основанию (3), которое 
в свою очередь выполнено с гнездами (5) 
для крючков (4). Угловые стойки (8) осна-
щены в верхней части ступенчатыми вы-
ступами (9), а нижняя опорная часть (10) 
выполнена в виде угольника.  
 
П. формулы: 4 

           Фиг.: 4 
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(11) 3779 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C02F 1/465 (2006.01)  
                         C02F 1/62 (2006.01)  
                         C02F 101/20 (2006.01) 
                         B01J 19/08 (2006.01) 
 

(21) a 2008 0127 
(22) 2008.05.14 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDO-

VA, MD 
(72)  COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, 

MD; COVALIOV Victor, MD 
(54) Aparat pentru epurarea electrochimică a 

apelor reziduale de ionii metalelor grele 
(57) Invenţia se referă la epurarea apelor reziduale 

industriale, şi anume la un aparat pentru epu-
rarea electrochimică a apelor reziduale de io-
nii metalelor grele. 
Aparatul pentru epurarea electrochimică a 
apelor reziduale de ionii metalelor grele con-
stă dintr-un corp (1) divizat în partea de mijloc 
în camere concentrice de flotare (8) şi de lim-
pezire a apei (10), iar în partea inferioară a 
corpului este amplasat un bloc de electrozi (4) 
solubili şi un distribuitor al fluxului (7), care 
împarte spaţiul de deasupra blocului de elec-
trozi într-o zonă de feritizare (6) a sedimentu-
lui şi camera de flotare (8). Deasupra camerei 
(8) este amplasat un jgheab (11) pentru co-
lectarea spumei, sub care sunt amplasaţi niş-
te electrozi orizontali insolubili (9) în formă de 
plasă, care delimitează camera de limpezire a 
apei (10). În partea superioară, deasupra 
jgheabului (11) este amplasat un tambur (12) 
rotativ cav din  material diamagnetic, în care 
este amplasat la 1/2…2/3 din mărimea cir-
cumferinţei tamburului un bloc de conductoa-
re magnetice (13) cu bobine de magnetizare.  
Pe tambur (12) în zona nemagnetizată este 
amplasată o racletă (14) cu arc (15) pentru 
eliminarea de pe suprafaţa lui a sedimentului 
feromagnetic deshidratat, care  în partea infe-
rioară este dotată cu un separator (16) pentru 
separarea unei părţi de sediment şi introduce-
rea lui repetată în zona de feritizare printr-un 
agitator-dozator (17) şi un racord de dozare 
(5). Aparatul mai conţine în partea de mijloc 
un racord de evacuare (3) a apei purificate, 
iar în partea inferioară un racord (18) pentru 
golirea periodică a camerei (10) şi un racord 
(2) pentru admisiunea apei reziduale, înzes-
trat cu un ejector pentru admisiunea dozată a 
suspensiei de magnetit. 
Rezultatul constă în majorarea eficacităţii 
epurării apelor reziduale.  

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Apparatus for electrochemical treatment of 
sewage waters from heavy metal ions 

(57) The invention relates to the field of treatment 
of industrial sewage waters, namely to an ap-
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paratus for electrochemical treatment of sew-
age waters from heavy metal ions. 
The apparatus for electrochemical treatment 
of sewage waters from heavy metal ions con-
sists of a body (1) divided in the middle part 
into concentric flotation (8) and water clarifica-
tion (10) chambers, and in the lower part of 
the body it is placed a soluble electrode block 
(4) and a flow distributor (7), dividing the 
space above the soluble electrode block into 
a sediment ferritization zone (6) and the flota-
tion chamber (8). Above the chamber (8) it is 
placed a foam collection chute (11), under 
which there are installed horizontal grid in-
soluble electrodes (9), delimiting the water 
clarification chamber (10). In the upper part, 
above the chute (11) it is installed a hollow ro-
tary drum (12) of diamagnetic material, 
wherein it is placed at 1/2...2/3 from the drum 
circle size a magnetic conductor block (13) 
with magnetization coils. On the drum (12) in 
the nonmagnetic zone it is placed scraper de-
vice (14) with a spring (15) for dehydrated fer-
romagnetic sediment removal from its sur-
face, which in the lower part is equipped with 
a separator (16) for separation of a part of 
sediment and its repeated introduction into 
the ferritization zone through a mixer-batcher 
(17) and a batching branch (5). The apparatus 
also contains in the middle part a purified wa-
ter outlet branch (3), and in the lower part a 
branch (18) for periodic emptying of the 
chamber (10) and a sewage water admission 
branch (2), equipped with an ejector for dosed 
admission of the magnetite suspension. 
The result consists in increasing the sewage 
water treatment efficiency. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Аппарат для электрохимической очист-
ки сточных вод от ионов тяжелых ме-
таллов 

(57) Изобретение относится к области очистки 
промышленных сточных вод, а именно к 
аппарату для электрохимической очистки 
сточных вод от ионов тяжелых металлов. 
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Аппарат для электрохимической очистки 
сточных вод от ионов тяжелых металлов 
состоит из корпуса (1), разделенного в 
средней части на концентрические камеры 
флотации (8) и для осветления воды (10), 
а в нижней части корпуса размещен блок 
растворимых электродов (4) и распредели-
тель потока (7), который разделяет  про-

странство над блоком растворимых элект-
родов на зону (6) ферритизации осадка и 
камеру флотации (8). Над камерой (8) раз-
мещен лоток (11) для сбора пенопродукта, 
под которым установлены горизонтальные 
сетчатые нерастворимые электроды (9), 
которые разграничивают камеру (10) для 
осветления воды. В верхней части, над 
лотком (11) установлен полый вращаю-
щийся барабан (12) из диамагнитного ма-
териала, в котором на 1/2…2/3 от величи-
ны окружности барабана размещен блок 
магнитопроводов (13) с катушками намаг-
ничивания. На барабане (12) в немагнит-
ной зоне размещено скребковое устройст-
во (14) с пружиной (15) для удаления с его 
поверхности обезвоженного ферромагнит-
ного осадка, которое в нижней части снаб-
жено отделителем (16) для отвода части 
осадка и его вторичного ввода в зону фер-
ритизации через смеситель-дозатор (17), и 
дозирующий патрубок (5). Аппарат также 
включает в средней части патрубок (3) для 
вывода обработанной воды, а в нижней 
части - патрубок (18) для периодического 
опорожнения камеры (10) и патрубок (2) 
для ввода сточных вод, оснащенный эжек-
тором для дозированного ввода суспензии 
магнетита. 
Результат состоит в повышении эффек-
тивности очистки сточных вод.  
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 1 
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(11) 3780 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C12N 1/12 (2006.01)   
                         A01G 33/00 (2006.01) 
(21) a 2007 0291 
(22) 2007.10.29 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDO-

VA, MD 
(72)  RUDIC Valeriu, MD; BULIMAGA Valentina, 

MD; BIVOL Cezara, MD 
(54) Procedeu de cultivare a microalgei verzi 

Dunaliella salina 
(57)  Invenţia se referă la ficobiotehnologie, în par-

ticular la un procedeu de cultivare a mi-
croalgei verzi Dunaliella salina – sursă de 
substanţe biologic active valoroase şi poate fi 
utilizată în industriile alimentară şi farmaceuti-
că, cosmetologie. 
Procedeul propus include cultivarea Duna-
liella salina pe un mediu nutritiv ce conţine li-
chidul cultural rezultat de la cultivarea Spiru-
lina platensis, ce conţine ionii, mg/L: HCO3

¯ – 

3050,0, NO3
¯ – 281,0, C1¯ – 596,2, SO4

2¯  – 
97,53, K+ – 400,0, Ca2+  – 8,0, Mg2+  – 24,32, 
Na+  – 3800,0, la care se adaugă o sare de 
magneziu în concentraţie de 20…50 mg/L 
Mg2+ şi o soluţie de HCl 1N până la pH-ul 
8,5…9,0, iar apoi NaCl în concentraţie de 
60…125 g/L.  
   

  Revendicări: 1 
   

* 
*     * 

(54) Process for cultivation of Dunaliella salina 
green mucroalga 

(57) The invention refers to phycobiotechnology, 
particularly to a process for cultivation of Du-
naliella salina green microalga - source of 
valuable biologically active substances and 
can be used in the food and pharmaceutical 
industries, cosmetology. 
The proposed process includes cultivation of 
Dunaliella salina on a nutrient medium con-
taining the culture fluid resulting from cultiva-
tion of Spirulina platensis, containing the ions, 
mg/L: HCO3

¯  3050,0, NO3
¯  281,0, C1¯  596,2, 

SO4
2¯  97,53, K+ 400,0, Ca2+  8,0, Mg2+  24,32, 

Na+  3800,0, to which is added a magnesium 
salt in a concentration of 20...50 mg/L Mg2+ 
and 1N HCl solution up to the pH of 8,5...9,0, and 
then NaCl in the concentration of 60...125 g/L. 

 
  Claims: 1 
   

* 
*     * 

(54) Способ культивирования зеленой мик-
роводоросли Dunaliella salina 

(57) Изобретение относится к фикобиотехноло-
гии, в частности к способу культивирова-
ния зеленой микроводоросли Dunaliella sa-
lina – источника ценных биоактивных ве-
ществ, и может быть использовано в пи-
щевой и фармацевтической промышлен-
ностях, косметологии. 
Предложенный способ включает культиви-
рование Dunaliella salina на питательной 
среде, содержащей культуральную жид-
кость, полученную после культивирования  
Spirulina platensis, содержащую ионы, мг/л: 
HCO3

¯ – 3050,0, NO3
¯ – 281,0, C1¯ – 596,2, 

SO4
2¯ – 97,53, K+ – 400,0, Ca2+ – 8,0, Mg2+ – 

24,32, Na+ – 3800,0, к которой добавляют 
соль магния в концентрации 20…50 мг/л 
Mg2+ и раствор 1N HCl до рН 8,5…9,0, а  
затем NaCl в концентрации 60…125 г/л.  

 
 П. формулы: 1 
  
 
 
(11) 3781 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C12N 1/12 (2006.01) 
                         C12N 9/02 (2006.01) 
                         A61K 36/05 (2006.01) 
                         A61K 38/44 (2006.01) 
                         A61K 38/41 (2006.01) 
(21) a 2008 0079 
(22) 2008.03.18 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDO-

VA, MD 
(72)  RUDIC Valeriu, MD; BULIMAGA Valentina, 

MD; EFREMOVA Nadejda, MD 
(54) Procedeu de obţinere a preparatului an-

tioxidant termostabil din biomasa ciano-
bacteriei Spirulina platensis 

(57) Invenţia se referă la biotehnologie, în special 
la un procedeu de obţinere a preparatului an-
tioxidant din biomasa cianobacteriei Spirulina 
platensis, utilizat în industria farmaceutică şi 
cosmetologie.  
Procedeul, conform invenţiei, include cultiva-
rea biomasei cianobacteriei Spirulina pla-
tensis în reactoare de tip deschis pe un mediu 
de cultură Gromov cu adăugarea compusului 
coordinativ cu acidul tartric şi imidazol 
[Mn(COO(CHOH)2COO)(C3N2H4)2(H2O)2]·nH2O 
în concentraţie de 20 mg/L la temperatura de 
30…35°C, separarea biomasei de mediul de 
cultură, distrugerea celulelor prin congelare-
decongelare repetată, extragerea fracţiei pro-
teice cu 0,1 M tampon fosfat de Na cu pH 
7,8…8,0 cu adăugarea a 10 mM EDTA, frac-
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ţionarea fracţiei proteice prin precipitare izoe-
lectrică la  pH 3,8…4,0, centrifugarea cu se-
pararea ulterioară a precipitatului, concentra-
rea supernatantului ce conţine superoxiddis-
mutază şi ficocianină utilizând reagentul  
polietilenglicol Mr 40000 Da şi congelarea.                    
Rezultatul constă în obţinerea unui preparat 
termostabil cu activitate  antioxidantă înaltă. 
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Process for obtaining an antioxidant ther-

mostable preparation from Spirulina plat-
ensis cyanobacterium biomass 

(57) The invention refers to biotechnology, particu-
larly to a process for obtaining an antioxidant 
preparation from Spirulina platensis cyano-
bacterium biomass, used in the pharmaceuti-
cal industry and cosmetology. 
The process, according to the invention, in-
cludes cultivation of Spirulina platensis cya-
nobacterium biomass in open-type reactors 
on a Gromov culture medium with addition of 
the coordinative compound with the tartaric 
acid and imidazole [Mn(COO(CHOH)2COO 
(C3N2H4)2(H2O)2]·nH2O in the concentration of 
20 mg/L at a temperature of 30...35oC, sepa-
ration of biomass from the culture medium, 
destruction of cells by repeated congelation-
decongelation, extraction of proteic fraction 
with 0,1 M Na-phosphatic buffer at a pH of 
7,8...8,0 with addition of 10 mM EDTA, frac-
tionation of proteic fracture by isoelectric pre-
cipitation at a pH of 3,8...4,0, centrifugation 
with subsequent separation of the precipitate, 
concentration of the supernatant liquid con-
taining superoxidedismutase and fricocyanine 
using the Mr 40000 Da polyethylene glycol 
reagent and congelation. 
The result consists in obtaining a thermosta-
ble preparation with high antioxidant activity. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения антиоксидантного 
термостабильного препарата из био-
массы цианобактерии Spirulina platensis 

(57)  Изобретение относится к биотехнологии,  
в частности к способу получения антиокси-
дантного препарата из биомассы циано-
бактерии Spirulina platensis,  используемого 
в фармацевтической промышленности и 
косметологии. 
Способ, согласно изобретению, включает 
культивирование биомассы цианобактерии 

Spirulina platensis в реакторах открытого 
типа на питательной среде Громова с  до-
бавлением координационного соединения 
c винной кислотой и имидазолом [Mn(COO 
(CHOH)2COO)(C3N2H4)2(H2O2)2]·nH2O в кон-
центрации 20 мг/л при температуре 
30…35°С, отделение биомассы от среды 
культивирования, разрушение клеток пу-
тем повторного замораживания-оттаива-
ния, экстракцию белковой фракции 0,1 М 
Nа-фосфатным буфером при  рН 7,8…8,0 с 
добавлением 10 мМ EDTA, фракциониро-
вание белковой фракции путем изоэлек-
трического осаждения при рН 3,8…4,0, 
центрифугирование с последующим отде-
лением осадка, концентрирование надоса-
дочной жидкости, содержащей суперок-
сиддисмутазу и фикоцианин с использова-
нием реагента полиэтиленгликоля Mr  
40000 Da и замораживание.  
Результат состоит в получении термоста-
бильного препарата с высокой антиокси-
дантной активностью.    

 
 П. формулы: 1 
 
 
(11) 3782 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  C13D 3/00 (2006.01) 
(21) a 2008 0131 
(22) 2008.05.14 
(71)(73) ANTONOVICI Anatol, MD 
(72) ANTONOVICI Anatol, MD; REŞITCO Vladislav, 

MD; SUBOTIN Iurie, MD; NECULA Larisa, MD 
(54) Dispozitiv pentru dozarea şi măsurarea 

debitului componentului lichid 
(57) Invenţia se referă la utilajele din industriile 

zahărului şi vinicolă, în particular la un dispo-
zitiv pentru dozarea şi măsurarea debitului 
componentului lichid. 
Dispozitivul pentru dozarea şi măsurarea de-
bitului componentului lichid include un vas de 
recepţie (16) a componentului lichid dozat, în 
care este instalat un tub vertical (1) cu un ra-
cord de admisiune a componentului lichid, o 
tijă verticală (2) constituită din trei segmente 
unite prin intermediul articulaţiilor sferice (5, 
10), pe care sunt montate o supapă conică (3) 
cu posibilitatea de mişcare rotativă şi alterna-
tivă, dotată cu bare de ghidare scurte (12)  şi 
o supapă sferică (4) dotată cu capac cu dop 
(15), fixată la capătul inferior al tijei cu posibili-
tatea de mişcare alternativă. În interiorul su-
papei sferice (4) este montată o bilă (14) fixa-
tă de capătul inferior al tijei. Segmentul supe-
rior al tijei este unit cu un corector (9) al pozi-
ţiei supapei sferice (4), iar segmentul de mij-
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loc, pe care este fixată supapa conică (3) 
pentru reglarea nivelului  componentului lichid 
în vasul de recepţie (16), este unit cu corecto-
rul poziţiei acestei supape, care include un 
arbore-roată dinţată (6), o cremalieră (7) şi un 
mecanism de acţionare pneumatic (8). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device for metering and measuring the 
liquid component flow rate 

(57) The invention relates to the equipment of the 
sugar and wine-making industries, particularly 
to a device for metering and measuring the 
liquid component flow rate. 
The device for metering and measuring the 
liquid component flow rate includes a receiver 
tank (16) for metered liquid component, 
wherein it is installed a vertical tube (1) with a 
liquid component admission branch, a vertical 
rod (2) consisting of three segments joined by 
means of spherical articulations (5, 10), on 
which there are mounted a conic valve (3) 
with the possibility of rotary and reciprocating 
motion thereof, equipped with short guide 
bars (12) and a spherical valve (4) equipped 
with a cover with plug (15), fixed on the lower 
end of the rod with the possibility of recipro-
cating motion. Inside the spherical valve (4) it 
is mounted a ball (14), fixed to the lower end 
of the rod. The upper segment of rod is joined 
with a spherical valve (4) position corrector 
(9), and the middle segment, on which is fixed 
the conic valve (3) for liquid component level 
regulation in the receiver tank (16), is joined 
with the position corrector of said valve, in-
cluding a toothed shaft-gearwheel (6), a 
toothed rack (7) and a pneumatic drive (8). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для дозирования и измере-
ния расхода жидкого компонента 

(57) Изобретение относится к оборудованию 
сахарной и винодельческой промышленнос-
тей, в частности к устройству для дозиро-
вания и измерения расхода жидкого ком-
понента. 
Устройство для дозирования и измерения 
расхода жидкого компонента включает 
приемную емкость (16) для отдозированно-
го жидкого компонента, в которой установ-
лена вертикальная труба (1) с патрубком 

подачи жидкого компонента, вертикальный 
шток (2), состоящий из трех отрезков, со-
единенных посредством сферических шар-
ниров (5, 10), на котором смонтированы 
конический клапан (3) с возможностью его 
вращательного и возвратно-поступатель-
ного движения, снабженный короткими на-
правляющими стержнями (12) и снабжен-
ный крышкой с пробкой (15) сферический 
клапан (4), закрепленный на нижнем конце 
штока с возможностью возвратно-поступа-
тельного движения. Внутри сферического 
клапана (4) смонтирован шарик (14), при-
крепленный к нижнему концу штока. Верх-
ний отрезок штока соединен с корректором 
(9) положения сферического клапана (4), а 
средний отрезок, на котором прикреплен 
конический клапан (3) для регулирования 
уровня жидкого компонента в приемной 
емкости (16), соединен с корректором по-
ложения этого клапана, включающим зуб-
чатый вал-шестерню (6), зубчатую рейку 
(7) и пневматический привод (8).  
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 1 

 
  
 
 
(11) 3783 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  F03D 3/04 (2006.01) 
                         F26B 9/06 (2006.01) 
(21) a 2007 0108 
(22) 2007.04.23 

 40 



INVENŢII  MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I)  

(71)(73) INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACA-
DEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, 
MD; TÎRŞU Mihai, MD; CONSTANTINOV Ni-
colai, MD 

(54) Instalaţie eoliană de uscare 
(57) Invenţia se referă la energetica eoliană şi us-

cătorii. 
Instalaţia eoliană de uscare include o turbină 
(2) cu ax vertical unit cu un generator electric, 
un concentrator de vânt, un capac (7) şi o ba-
ză. Turbina (2) şi concentratorul sunt ampla-
sate pe baza executată ca o platformă de vizi-
tare (4). Concentratorul de vânt este format 
din pereţi verticali (1) amplasaţi concentric în 
jurul turbinei (2). Pereţii (1) sunt executaţi 
cavi, deasupra fiecăruia fiind amplasat la o 
anumită distanţă câte un capac (7). Partea de 
jos a pereţilor este fixată pe platforma de vizi-
tare (4), în care sunt executate găuri ce co-
munică cu cavitatea acestora, iar platforma de 
vizitare (4) este amplasată pe piloni de sprijin 
(3) în partea de sus a cărora este fixată o 
manta, care formează camera de uscare (9), 
cu un spaţiu pentru admiterea aerului în par-
tea de jos a pilonilor de sprijin (3).   
 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Wind-driven drying plant 
(57) The invention relates to the wind-power engi-

neering and driers. 
The wind-driven drying plant comprises a tur-
bine (2) with vertical axle, joined with an elec-
tric generator, a wind concentrator, a cover 
(7) and a base. The turbine (2) and the con-
centrator are placed on the base, made in the 
form of an inspection platform (4). The wind 
concentrator consists of vertical walls (1) con-
centrically placed round the turbine (2). The 
walls (1) are made hollow, above each being 
placed at a certain distance a cover (7). The 
lower part of the walls is fixed on the inspec-
tion platform (4), wherein there are made 
holes communicating with their cavity, and the 
inspection platform (4) is placed on support 
pillars (3), in the upper part of which it is fixed 
a mantle, forming the drying chamber (9), with 
a space for air admittance into the lower part 
of the support pillars (3). 
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  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Ветросушильная установка 
(57) Изобретение относится к ветроэнергетике 

и к сушилкам. 
Ветросушильная установка содержит тур-
бину (2) с вертикальной осью, соединен-
ную с электрогенератором, концентратор 
ветра, крышку (7) и основание. Турбина (2) 
и концентратор расположены на основа-
нии, выполненном в виде смотровой пло-
щадки (4). Концентратор ветра состоит из 
вертикальных стенок (1), концентрически 
расположенных вокруг турбины (2). Стенки 
(1), над каждой из которых расположены 
на определенном расстоянии по крышке 
(7), выполнены полыми. Нижняя часть сте-
нок закреплена на смотровой площадке 
(4), в которой выполнены отверстия, сооб-
щающиеся с их полостью, а смотровая 
площадка (4) расположена на опорных 
столбах (3), в верхней части которых за-
креплен кожух, формирующий сушильную 
камеру (9) с пространством для допуска 
воздуха в нижней части опорных столбов (3).   
 
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 2 
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(54) Metodă de verificare a transformatoarelor 
monofazate de tensiune şi instalaţie pen-
tru realizarea ei 

(57) Invenţia se referă la electrotehnică, în special 
la construcţia de transformatoare, şi poate fi 
aplicată la încercările transformatoarelor de 
înaltă tensiune monofazate. 
Metoda de verificare a transformatoarelor 
monofazate de tensiune constă în aceea că 
tensiunile secundare ale transformatorului de 
verificat şi a mijlocului de măsurare etalon se 
divizează şi apoi se compară, totodată coefi-
cienţii nominali de divizare a tensiunii etalon şi 
celei de ieşire se aleg egali cu coeficientul 
nominal de divizare a mijlocului de măsurare 
etalon. 
Instalaţia pentru verificarea transformatoarelor 
de tensiune monofazate conţine transformato-
rul de verificat şi un mijloc de măsurare eta-
lon, conectate la tensiunea de încercare, şi un 
comparator. În calitate de mijloc de măsurare 
etalon este utilizat un bloc de divizare, care 
include un braţ de înaltă tensiune, format 
dintr-un rezistor, şi un braţ de joasă tensiune, 
format din două divizoare de joasă tensiune 
nereactive identice cu coeficienţii de divizare 
reglabili, fiecare constând din două rezistoare. 
Înfăşurarea de ieşire a transformatorului de 
verificat este conectată la cel de-al doilea di-
vizor de joasă tensiune nereactiv, iar compa-
ratorul este conectat între rezistoarele divi-
zoarelor de joasă tensiune nereactive. 

 
  Revendicări: 4 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Method for testing the single-phase 
voltage transformers and installation for 
realization thereof 

(57) The invention relates to the electrical engi-
neering, particularly transformer engineering, 
and can be applied during testing of single-
phase high-voltage transformers. 
The method for testing the single-phase volt-
age transformers consists in that the secon-
dary voltage of the tested transformer and the 
voltage of the standard measuring instrument 
are divided and then they are compared, at 
the same time the rated division factors of the 
standard and output voltages are chosen 
equal to the rated division factor of the stan-
dard measuring instrument. 
The installation for testing the single-phase 
voltage transformers comprises the tested 
transformer and a standard measuring in-
strument, connected to the testing voltage, 

and a comparator. As standard measuring in-
strument is used a division unit, including a 
high-voltage arm, consisting of a resistor, and 
a low-voltage arm, consisting of two identical 
nonreactive low-voltage dividers with control-
lable division factors, each consisting of two 
resistors. The output winding of the tested 
transformer is connected to the second non-
reactive low-voltage divider, and the compara-
torul is connected between the resistors of the 
nonreactive low-voltage dividers. 

 
  Claims: 4 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ поверки однофазных транс-
форматоров напряжения и установка 
для его осуществления 

(57) Изобретение относится к электротехнике, в 
частности к трансформаторостроению, и 
может найти применение при испытаниях 
однофазных высоковольтных трансформа-
торов напряжения. 
Cпособ поверки однофазных трансформа-
торов напряжения заключается в том, что 
вторичное напряжение поверяемого транс-
форматора и напряжение образцового 
средства измерения делят, после чего их 
сравнивают, при этом номинальные коэф-
фициенты деления образцового и выход-
ного напряжений выбирают равными но-
минальному коэффициенту деления об-
разцового средства измерения. 
Установка для поверки трансформаторов 
напряжения содержит поверяемый транс-
форматор и образцовое средство измере-
ния, подключенные к испытательному на-
пряжению, и прибор сравнения. В качестве 
образцового средства измерения исполь-
зуют делительный блок, который включает 
высоковольтное плечо, состоящее из рези-
стора, и низковольтное плечо, состоящее 
из двух идентичных низковольтных безре-
активных делителей напряжения с регули-
руемыми коэффициентами деления, со-
стоящих каждый из двух резисторов. Вы-
ходная обмотка поверяемого трансформа-
тора подключена к второму низковольтно-
му безреактивному делителю напряжения, 
а прибор сравнения включен между рези-
сторами низковольтных безреактивных де-
лителей напряжения. 
  

 П. формулы: 4 
 Фиг.: 1 
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(11) 3785 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  G02C 5/02 (2006.01)  
                          G02C 11/00 (2006.01)     
                          A61F 9/00 (2006.01) 
(21) a 2007 0194 
(22) 2007.07.09 
(71)(72)(73) CHIRIAC Adrian, MD 
(74) COŞNEANU Elena 
(54) Ochelari pentru fixarea eхoprotezelor maxi-

lo-faciale 
(57) Invenţia se refera la tehnica medicală, în spe-

cial la mijloacele optice destinate pentru fixa-
rea exoprotezelor maxilo-faciale.  
Ochelarii conţin o ramă (1) cu lentile pentru 
ochelari (2) şi un mijloc de fixare (3). 
Totodată, marginea internă (4) a părţii infe-
rioare (5) a ramei (1) conţine cel puţin un  
element de fixare (6) unit rigid. 

 43

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Spectacles for fixation of maxillofacial 
exoprostheses 

(57) The invention refers to the medical engineer-
ing, particularly to the optical means meant for 
fixation of maxillofacial exoprostheses. 
The spectacles comprises a frame (1) with 
spectacle lens (2), a fastening means (3). At 
the same time, the inner edge (4) of the lower 
part (5) of the frame (1) comprises at least 
one rigidly fixed fixing element (6). 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Очки для фиксации челюстно-лицевых 
экзопротезов 

(57) Изобретение относится к медицинской 
технике, в частности к оптическим средст-
вам, предназначенным для фиксации че-
люстно-лицевых экзопротезов.  
Очки содержат оправу (1) с очковым стек-
лом (2) и средство крепления (3). При 
этом, внутренний край (4) нижней части (5) 
оправы (1) содержит, по крайней мере, 
один жестко закреплённый фиксирующий 
элемент (6). 
 
П. формулы: 2 
Фиг.: 2 
 

 
   
 
 
(11) 3786 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  G03G 19/00 (2007.01)      
                         H01B 13/06 (2007.01) 
(21) a 2007 0064 
(22) 2007.03.17 
(71)(73) ÎNTREPRINDEREA DE CERCETĂRI ŞI 

PRODUCŢIE "MICROFIR TEHNOLOGII IN-
DUSTRIALE" S.R.L., MD 

(72) LARIN Vladimir, MD; SIHMAN Valeriu, MD; 
USTIUGOVA Elena, MD 

(74) GLAZACEVA Galina 
(54) Element magnetic pentru marca de identi-

ficare şi procedeu de confecţionare a aces-
tuia 

(57) Invenţia se referă la producerea elementelor 
magnetice utilizate în mărcile de identificare, 
marcatoare, etichetele ataşate, aplicate în di-
verse domenii pentru protecţia contra falsifică-
rilor, identificarea producătorilor de mărfuri, 
confirmarea autenticităţii obiectelor, în particu-
lar a documentelor, pentru inventariere etc. 
Elementul magnetic pentru marca de identifi-
care constă din cel puţin un segment de 
microconductor, format dintr-un fir din aliaj fe-
romagnetic acoperit cu înveliş de sticlă, toto-
dată segmentul de microconductor este exe-
cutat cu părţile frontale  tratate termic şi şlefuite, 
iar lungimea lui L este determinată de relaţia: 
0,1d x 103 /(d2/D2) ≤ L ≤ 0,5d x 103 /(d2/D2), 
unde:  
d – diametrul firului microconductorului,  
D – diametrul învelişului de sticlă al micro-
conductorului. 
Procedeul de confecţionare a elementului 
magnetic pentru marca de identificare constă 
în turnarea din topitură a microconductorului, 
format dintr-un fir de aliaj feromagnetic acope-
rit cu un înveliş de sticlă, şi tăierea micro-
conductorului în segmente. Segmentele obţi-
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nute se adună într-un toron, se fixează, apoi 
toronul se taie în segmente, concomitent păr-
ţile frontale ale acestor segmente se supun 
tratării termice şi şlefuirii la o temperatură cu 
20…100°C mai mare decât temperatura de 
cristalizare pentru aliajele cu microstructură 
amorfă şi temperatura de recristalizare pentru 
aliajele cu microstructură microcristalină şi 
cristalină amorfă; totodată tăierea, tratarea 
termică şi şlefuirea segmentelor microcon-
ductoarelor în toroane se efectuează cu ajuto-
rul unei scule aşchietoare în procesul unei 
operaţii tehnologice, regimurile căreia sunt 
stabilite de ecuaţiile: 
T=k⋅V⋅∑, 
V=π⋅D1⋅N, 
∑=P/S, 
unde: 
T – temperatura de încălzire a părţilor frontale 
ale microconductorului la tăiere; 
k – coeficientul de degajare a căldurii la tăiere; 
V – viteza de tăiere; 
∑ – efortul unitar de tăiere; 
D1 – diametrul sculei aşchietoare; 
N – frecvenţa de rotire a sculei aşchietoare; 
P – efortul depus la scula aşchietoare; 
S – suprafaţa de contact a sculei aşchietoare 
cu toronul de microconductoare. 
 

  Revendicări: 5 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Magnetic element for the identification 
mark and process for manufacturing 
thereof 

(57) The invention relates to the production of 
magnetic elements used in the identification 
marks, markers, labels applied in different 
fields for protection from counterfeits, identifi-
cation of producers of goods, confirmation of 
genuineness of objects, particularly docu-
ments, for inventory etc. 
The  magnetic element for the identification 
mark comprises at least a microwire segment 
consisted of a conductor of ferromagnetic al-
loy covered with glass casing, at the same 
time the microwire segment is made with 
heat-treated and ground ends, and its length 
L is determined by the relation: 
0,1d x 103 /(d2/D2) ≤ L ≤ 0,5d x 103 /(d2/D2), 
where: 
d − diameter of the microwire thread, 
D − diameter of the microwire glass casing. 
The process for manufacturing the magnetic 
element for the identification mark consists in 
casting a microwire from the melt, consisting 

of a conductor of ferromagnetic alloy covered 
with glass casing, and microwire cutting into 
segments. The obtained segments are cabled 
and fixed, then the cable assembly is cut into 
segments, concomitantly the ends of these 
segments are subjected to thermal treatment 
and grinding at a temperature by 20…100oC 
higher than the crystallization temperature for 
alloys with amorphous-crystalline and micro-
crystalline microstructure,  at the same  time 
cutting, thermal treatment and grinding of 
segments of the microwire cable assemblies 
is carried out with the help of a cutting tool in 
the process of a technological operation, the 
regimes of which are determined by the equa-
tions: 
T=k⋅V⋅∑, 
V=π⋅D1⋅N, 
∑=P/S, 
where: 
T − microwire ends heating temperature at 
cutting; 
k − heat generation coefficient at cutting; 
V − cutting speed; 
Σ − specific cutting force; 
D1 – diameter of the cutting tool; 
N − rotation frequency of the cutting tool; 
P − effort applied to the cutting tool; 
S − area of contact of the cutting tool with the 
microwire cable assembly. 
 

  Claims: 5 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Магнитный элемент для идентификаци-
онной метки и способ его изготовления 

(57) Изобретение относится к производству 
магнитных элементов, используемых в 
идентификационных метках, маркерах, яр-
лыках, применяемых в различных областях 
для защиты от подделок, идентификации 
производителей товаров, подтверждения 
подлинности объектов, в частности доку-
ментов, для инвентаризации и т.п. 
Магнитный элемент для идентификацион-
ной метки содержит, по крайней мере, 
один отрезок микропровода состоящий, из 
жилы ферромагнитного сплава, покрытой 
стеклянной оболочкой, при этом отрезок 
микропровода выполнен с термообрабо-
танными и шлифованными торцами, а его 
длина L определена отношением: 
0,1d x 103 /(d2/D2) ≤ L ≤ 0,5d x 103/(d2/D2); 
где: 
d – диаметр жилы микропровода,  
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D – диаметр стеклянной оболочки микро-
провода. 
Способ изготовления магнитного элемента 
для идентификационной метки состоит в 
отливании микропровода из расплава, со-
стоящего из жилы ферромагнитного спла-
ва, покрытой стеклянной оболочкой, и ре-
зании микропровода на отрезки. Получен-
ные отрезки собирают в жгуты, фиксируют, 
после чего жгут режут на отрезки, одно-
временно торцы этих отрезков подвергают 
термообработке и шлифовке при темпера-
туре на 20…100°С выше температуры кри-
сталлизации для сплавов с аморфной мик-
роструктурой и температуры рекристалли-
зации для сплавов с аморфно-кристал-
лической и микрокристаллической микро-
структурой, причем резку, термообработку 
и шлифовку отрезков жгутов микропровода 
проводят с помощью режущего инструмен-
та в процессе одной технологической опе-
рации, режимы которой определены урав-
нениями:  
T=к ⋅V⋅∑; 
V=π⋅D1⋅N; 
∑=P/S; 
где:  
Т – температура разогрева торцов микро-
провода при резании;  
k – коэффициент тепловыделения при ре-
зании;         
V – скорость резания;  
∑ – удельное усилие резания; 
D1   –  диаметр режущего инструмента; 
N – частота вращения режущего инстру-
мента; 
P – усилие, прикладываемое к режущему 
инструменту;  
S – площадь соприкосновения режущего 
инструмента со жгутом микропроводов. 

 
 П. формулы: 5 
 Фиг.: 1 
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(21) a 2007 0233 
(22) 2007.08.29 
(71)(72)(73) VASILIEV Sergiu, MD 
(74) GLAZACEVA Galina 
(54) Procedeu de protecţie a mărfurilor împotri-

va contrafacerii 

(57) Procedeul se referă la domeniul protecţiei 
mărfurilor, de preferinţă, de masă, împotriva 
contrafacerii, în particular, la procedeele de 
protecţie a mărfurilor împotriva contrafacerii, 
şi poate fi utilizat pentru protecţia şi controlul 
autenticităţii mărfurilor fabricate. 
Procedeul include codificarea mărfurilor cu 
ajutorul unui cod individual, specific doar pen-
tru această marfă,  instalarea pe fiecare marfă 
a unui purtător de informaţie, selectarea in-
formaţiei pe purtător, memorarea prin înregis-
trarea cu ajutorul unui dispozitiv de scanare a 
informaţiei selectate şi a codului individual co-
respunzător ei în baza de date a sistemului de 
identificare computerizat, interpelarea con-
form codului individual în baza de date a sis-
temului de identificare computerizat a infor-
maţiei memorate. Totodată, pe suprafaţa pur-
tătorului de informaţie se aplică un desen de 
identificare, pe care într-un loc arbitrar al pur-
tătorului de informaţie se imprimă codul indi-
vidual. Se selectează pentru memorare o por-
ţiune a purtătorului de informaţie care conţine 
cel puţin o parte a codului individual. Cu ajuto-
rul dispozitivului de citire se citeşte de pe mar-
fă porţiunea purtătorului de informaţie, care 
conţine codul individual complet. Se compară 
porţiunea memorată a purtătorului de informa-
ţie obţinut din baza de date a sistemului de 
identificare computerizat cu porţiunea cores-
punzătoare a purtătorului de informaţie citit de 
pe marfă. 
În calitate de material al purtătorului de infor-
maţie se utilizează hârtie şi/sau peliculă de 
polimeri. 
Pentru furnizarea informaţiei consumatorului 
pentru confirmarea faptului autenticităţii sau 
contrafacerii mărfii baza de date a sistemului 
de identificare computerizat este conectată la 
reţeaua telefonică sau la Internet. 
Rezultatul obţinut la realizarea invenţiei date 
constă în sporirea gradului de veracitate a 
controlului şi de siguranţă a protecţiei autenti-
cităţii mărfurilor la simplificarea concomitentă 
a procedeului de protecţie.  

 
  Revendicări: 9 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Method for protecting goods from counter-
feiting 

(57) The invention relates to the field of protecting 
goods, mainly of mass production ones, from 
counterfeiting, particularly to methods for pro-
tecting goods from counterfeiting, and can be 
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used for protecting and controlling genuine-
ness of manufactured goods. 
The method includes coding of goods with the 
help of an individual code peculiar only to 
those goods, installation on each goods of an 
information carrier, retrieval of information on 
the carrier, retention by recording with the 
help of a scanning device of the selected in-
formation and of the corresponding individual 
code in the database of the computer identifi-
cation system, query according to the individ-
ual code in the database of the computer 
identification system of the retained informa-
tion. At the same time, on the surface of the 
information carrier it is applied an identifica-
tion pattern, on which in an arbitrary place of 
the information carrier it is recorded the indi-
vidual code. It is chosen for storage an area 
of the information carrier, containing at least a 
part of the individual code. With the help of a 
reading device it is read on the goods the 
area of the information carrier, containing the 
complete individual code. It is compared the 
stored area of the information carrier obtained 
in the database of the computer identification 
system with the corresponding area of the in-
formation carrier read on goods. 
As material of the information carrier is used 
paper with random pattern and/or a polymer 
film. 
For presentation to the consumer of the in-
formation for authentication of the fact or of 
the commercial counterfeiting of goods the 
database of the computer identification sys-
tem is connected to the telephone network or 
the Internet.  
The result, obtained at the realization of the 
given invention, consists in increasing the 
goods genuineness protection safety and con-
trol reliability degree while concomitantly sim-
plifying the protection method. 
 

  Claims: 9 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ защиты товаров от подделки 
(57) Изобретение относится к области защиты 

товаров, преимущественно массового про-
изводства, от подделки, в частности, к спо-
собам защиты товаров от подделки, и мо-
жет быть использовано для защиты и кон-
троля подлинности производимых товаров. 
Способ включает кодирование товаров с 
помощью индивидуального кода, присуще-
го только этому товару, установку на каж-
дом товаре носителя информации, выбор-

ку информации на носителе, сохранение 
путем записи с помощью сканирующего 
устройства отобранной информации и со-
ответствующего ей индивидуального кода 
в базе данных компьютерной системы 
идентификации, запрос по индивидуаль-
ному коду в базе данных компьютерной 
системы идентификации сохраненной ин-
формации. При этом, на поверхность носи-
теля информации наносят идентификаци-
онный узор, на котором в произвольном 
месте носителя информации записывают 
индивидуальный код. Выбирают для со-
хранения участок носителя информации, 
содержащий, по меньшей  мере, часть ин-
дивидуального кода. С помощью устройст-
ва считывания считывают с товара участок 
носителя информации, содержащий пол-
ный индивидуальный код. Сопоставляют 
полученный из базы данных компьютерной 
системы идентификации сохраненный уча-
сток носителя информации со считанным с 
товара соответствующим участком  носи-
теля информации. 
В качестве материала  носителя информа-
ции используют бумагу со случайным 
структурным узором и/или полимерную 
пленку. 
Для предоставления потребителю инфор-
мации, удостоверяющей подлинность или 
подделку товара, базу данных компьютер-
ной системы идентификации подсоединя-
ют к телефонной сети или Интернету. 
Результат, получаемый при реализации 
данного изобретения, заключается в по-
вышении степени достоверности контроля 
и надежности защиты подлинности това-
ров при одновременном упрощении спосо-
ба защиты. 

 
 П. формулы: 9 
 Фиг.: 2 
 
 
(11) 3788 (13) F2 
(51) Int. Cl.:  H01M 10/48 (2006.01)                         
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(22) 2008.04.21 
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MD 
(72)  JOMIRU Vasile, MD 
(54) Densimetru pentru electrolit 
(57) Invenţia se referă la aparatele de măsurat şi 

poate fi folosită la măsurarea densităţii elec-
trolitului în acumulator. 
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Densimetrul pentru electrolit conţine o sursă 
de iradiere (1) cu o fibră optică de emisie (2)  
cu un capăt imersabil, care este profilat sub 
un unghi faţă de axa fibrei optice, cabluri de 
fibre optice de recepţie (5, 7) cu capete 
imersabile alăturate unul la altul, fotorecep-
toare (6, 8), un sumator de semnale (9), un 
divizor de semnale (10) şi un înregistrator de 
semnale (11). Сablurile de fibre optice de re-
cepţie (5, 7) sunt conectate fiecare la fotore-
ceptorul respectiv (6, 8), care este unit conse-
cutiv cu sumatorul de semnale (9), cu divizo-
rul (10) şi cu înregistratorul (11), totodată foto-
receptorul (6) este unit suplimentar cu divizo-
rul (10).  

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Densimeter for electrolyte 
(57) The invention relates to the measuring instru-

ments and can be used for measuring the 
electrolyte density in the accumulator. 
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The densimeter for electrolyte comprises a 
radiation source (1) with a leading-in optical 
fiber (2) with a submersible end, chamfered at 
an angle with the axis of the optical fiber, re-
ceiving optical fibers (5, 7) with adjacent to 
each other submersible ends, photodetectors 
(6, 8), a signal adder (9), a signal divider (10) 
and a signal recorder (11). The receiving opti-
cal fibers (5, 7) are connected each to the cor-
responding photodetector (6, 8), connected in 
series to the signal adder (9), to the divider 
(10) and to the recorder (11), at the same 
time the photodetector (6) is additionally con-
nected to the divider (10). 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Денсиметр для электролита 
(57) Изобретение относится к измерительным 

приборам и может быть использовано для 
определения плотности электролита в ак-
кумуляторе. 
Денсиметр для электролита содержит ис-
точник излучения (1) с подводящим свето-
водом (2) с погружным торцом, скошенным 
под углом к оси световода, приемные све-
товоды (5, 7) с примыкающими друг к другу 
погруженными торцами, фотоприемники (6, 
8), сумматор сигналов (9), делитель сигна-
лов (10) и регистратор сигналов (11). При-
емные световоды (5, 7) соединены каждый 

с соответствующим фотоприемником (6, 8), 
который соединен последовательно с сум-
матором сигналов (9), с делителем (10) и с 
регистратором (11), при этом фотоприем-
ник (6) дополнительно соединен с делите-
лем (10). 
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 1 
 
 

 
  
 
 
(11) 3789 (13) F1 
(51) Int. Cl.:  H01S 3/14 (2006.01) 
                         B82B 3/00 (2006.01)  
                         C01B 13/20 (2006.01) 
                         C01G 9/02 (2006.01) 
(21) a 2008 0114 
(22) 2008.04.24 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  URSACHI Veaceslav, MD; RUSU Emil, MD; 

STRATAN Gheorghe, MD; BURLACU Alex-
andru, MD; TIGHINEANU Ion, MD 

(74) ANISIMOVA Liudmila 
(54) Procedeu de obţinere a microlaserului 

aleatoriu 
(57) Invenţia se referă la optoelectronică, în speci-

al la microlasere aleatorii, care pot fi utilizate 
în spectroscopie, diagnostica medicală, pro-
ducerea display-urilor etc. 
Procedeul de obţinere a microlaserului aleato-
riu se efectuează prin transportul într-un flux 
de argon/oxigen de la o sursă formată dintr-un 
amestec de pulberi de oxid de zinc şi carbon 
spre un suport amplasat în faţa sursei într-o 
sobă orizontală cu un gradient de temperatură 
de 2…100°C/cm descrescător spre suportul 
menţionat, totodată temperatura sursei se 
menţine în intervalul 1020…1100°C. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 
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(54) Способ получения случайного микрола-
зера 

(54) Process for random microlaser obtaining 
(57) The invention relates to optoelectronics, par-

ticularly to random microlasers that can be 
used in spectroscopy, medical diagnostics, 
display production etc. 

(57) Изобретение относится к оптоэлектронике, 
в частности, к случайным микролазерам, 
которые могут быть использованы в спек-
троскопии, медицинской диагностике, про-
изводстве дисплеев и др. 

The process for random microlaser obtaining 
is carried out by transport in an argon/oxygen 
flux from a source formed of a mixture of car-
bon and zinc oxide to a support placed in front 
of the source into a horizontal furnace with a 
temperature gradient of 2…100°C/cm de-
creasing towards said support, the source 
temperature being maintained in the range 
1020…1100°C. 

Способ получения случайного микролазе-
ра осуществляют путем транспортировки в 
потоке аргона/кислорода от источника, об-
разованного из смеси порошков оксида 
цинка и углерода к подложке, помещенной 
перед источником, в горизонтальную печь 
с градиентом температуры 2…100°С/см, 
убывающим по направлению к указанной 
подложке, причем температуру источника 
поддерживают в интервале 1020…1100°С. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4  

*  П. формулы: 1 
*     *  Фиг.: 4 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate la 2008.11.30 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI,  
numărul brevetului, codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI, indicii de  
clasificare 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) Indici de clasificare (21) Nr. depo-
zit 

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. 
BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 MD 3452 C2 C12G 3/04 (2006.01)  

C12G 3/06 (2006.01)  
A61K 36/67 (2006.01)  
A61K 36/81 (2006.01)  
A61K 36/534 (2006.01)  
A61K 36/53 (2006.01)  
A23L 1/08 (2006.01)  

a 2007 0201 2007.07.11 12/2007 

2 MD 3528 G2 A61K 31/167 (2006.01)  
A61M 19/00 (2006.01)  
A61P 23/02 (2006.01)  

a 2007 0261 2007.09.28 3/2008 

3 MD 3549 G2 A01C 1/06 (2006.01)  
C07H 13/02 (2006.01)  
C08L 3/02 (2006.01)  
A01N 61/00 (2006.01)  
A01P 3/00 (2006.01)  
A01P 21/00 (2006.01)  

a 2007 0080 2007.03.23 4/2008 

4 MD 3550 G2 A01M 7/00 (2006.01) a 2006 0229 2006.09.19 4/2008 
5 MD 3551 G2 A21D 2/02 (2006.01)  

A21D 2/08 (2006.01)  
A21D 2/36 (2006.01)  
A21D 8/02 (2006.01)  
A21D 8/04 (2006.01)  
A23J 1/20 (2006.01)  
A23L 1/22 (2006.01)  

a 2007 0226 2007.08.15 4/2008 

6 MD 3552 G2 A61B 5/02 (2006.01)  
A61B 5/0205 (2006.01)  

a 2007 0259 2007.09.26 4/2008 

7 MD 3553 G2 A61B 17/56 (2006.01)  
A61B 17/68 (2006.01)  

a 2007 0039 2007.02.08 4/2008 

8 MD 3554 G2 A61K 8/19 (2006.01)  
A61K 8/60 (2006.01)  
A61K 8/73 (2006.01)  
A61K 8/92 (2006.01)  
A61K 8/97 (2006.01)  
A61K 8/99 (2006.01)  
A61K 36/05 (2006.01)  
A61Q 11/00 (2006.01)  
A61P 1/02 (2006.01)  

a 2007 0274 2007.10.11 4/2008 

9 MD 3555 G2 A61K 36/05 (2006.01)  
A61P 1/16 (2006.01)  
A61P 25/00 (2006.01) 

a 2007 0297 2007.11.01 4/2008 

10 MD 3556 G2 A61M 31/00 (2006.01)  
A61B 17/42 (2006.01)  

a 2007 0176 2007.06.15 4/2008 

11 MD 3557 G2 A61N 5/02 (2006.01)  
A61B 18/18 (2006.01)  

a 2008 0055 2008.02.22 4/2008 

12 MD 3558 G2 B01D 53/34 (2006.01)  
B01D 53/44 (2006.01)  
B01D 53/86 (2006.01)  
B01D 53/94 (2006.01)  
B01J 21/06 (2006.01)  
B01D 63/06 (2006.01)  
B01D 71/02 (2006.01)  

a 2007 0078 2007.03.22 4/2008 

13 MD 3559 G2 B01J 19/18 (2006.01)  
C10L 1/02 (2006.01)  
C07C 67/02 (2006.01)  
C11C 3/10 (2008.01)  
B01F 3/08 (2008.01)  

a 2006 0129 2006.04.20 4/2008 

14 MD 3560 G2 B05C 1/08 (2006.01)  
B29C 65/52 (2006.01)  

a 2006 0196 2006.07.25 4/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
15 MD 3561 G2 B21D 43/00 (2006.01)  

B30B 15/30 (2006.01)  
a 2005 0064 2005.03.04 4/2008 

16 MD 3563 G2 B23K 20/08 (2006.01)  a 2005 0159 2005.06.06 4/2008 
17 MD 3564 G2 B28B 3/00 (2006.01)  a 2006 0067 2006.02.22 4/2008 
18 MD 3565 G2 C02F 1/465 (2006.01)  

B03D 1/14 (2006.01)  
B03D 1/18 (2006.01)  

a 2006 0114 2006.04.10 4/2008 

19 MD 3566 G2 C02F 1/52 (2006.01)  
C02F 1/56 (2006.01)  
C02F 1/42 (2006.01)  
C02F 1/62 (2006.01)  
B01J 20/04 (2006.01)  
B01J 20/12 (2006.01)  
B01J 39/02 (2006.01)  
B01J 39/14 (2006.01)  

a 2007 0126 2007.05.02 4/2008 

20 MD 3567 G2 C02F 1/74 (2006.01)  
B01J 20/20 (2006.01)  
B01J 8/22 (2006.01)  
C01B 31/08 (2006.01)  

a 2007 0256 2007.09.20 4/2008 

21 MD 3568 G2 C08G 63/49 (2006.01)  
C08G 63/91 (2006.01)  
C09D 167/08 (2006.01)  
C09D 5/08 (2006.01)  
C09D 5/16 (2006.01)  
C09D 7/02 (2006.01)  
C09D 7/04 (2006.01)  
C09D 7/12 (2006.01)  
C09D 131/08 (2006.01) 

a 2006 0164 2006.06.23 4/2008 

22 MD 3569 G2 C12N 5/02 (2006.01)  
C07J 71/00 (2006.01)  

a 2007 0202 2007.07.13 4/2008 

23 MD 3570 G2 C12P 33/00 (2006.01)  
C11B 1/10 (2006.01)  
C12N 1/16 (2006.01)  
C12R 1/85 (2006.01)  
C07J 9/00 (2006.01)  
A61K 31/575 (2006.01)  

a 2007 0243 2007.09.07 4/2008 

24 MD 3571 G2 C13D 1/02 (2006.01)  
C13D 3/00 (2006.01)  
C13D 3/12 (2006.01)  

a 2007 0332 2007.12.11 4/2008 

25 MD 3572 G2 C22B 3/02 (2006.01)  
C25C 1/00 (2006.01)  
C02F 1/46 (2006.01)  
C02F 9/00 (2006.01)  
C02F 1/465 (2006.01)  
C02F 1/48 (2006.01)  
C02F 1/62 (2006.01)  
C02F 101/20 (2006.01)  
C02F 103/16 (2006.01) 

a 2006 0077 2006.03.02 4/2008 

26 MD 3573 C2 C25D 19/00 (2006.01)  a 2005 0352 2005.12.02 4/2008 
27 MD 3574 G2 F01N 3/01 (2006.01)  

F01N 3/04 (2006.01)  
a 2006 0102 2006.03.27 4/2008 

28 MD 3575 G2 F24J 3/00 (2006.01)  a 2007 0182 2007.06.25 4/2008 
29 MD 3576 C2 F26B 3/347 (2006.01)  

A01D 45/00 (2006.01)  
A01B 76/00 (2006.01)  
A01D 91/04 (2006.01)  

a 2006 0016 2005.12.29 4/2008 

30 MD 3577 G2 G01R 27/02 (2006.01)  a 2006 0234 2006.09.21 4/2008 
31 MD 3578 G2 G01R 27/02 (2006.01)  a 2006 0249 2006.10.19 4/2008 
32 MD 3579 C2 H01B 13/06 (2006.01)  

H01B 13/00 (2006.01)  
a 2006 0132 2006.05.02 4/2008 

33 MD 3580 G2 H01C 7/00 (2006.01)  
H01C 7/02 (2006.01)  
H01C 7/04 (2006.01)  

a 2007 0211 2007.07.25 4/2008 
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MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I)SOIURI DE PLANTE

II
Soiuri de plante / Plant Varieties /

Сорта растений

Protecţia juridică a soiurilor de plante în Republica Moldova se asigură în temeiul Legii privind
protecţia soiurilor de plante nr. 39-XVI din 29 februarie 2008.

În conformitate cu această Lege, brevetele pentru soiuri de plante sunt eliberate de AGEPI şi certifică
prioritatea şi paternitatea amelioratorului şi dreptul exclusiv al titularului de brevet asupra soiului.
Un soi este brevetabil dacă este nou, distinct, omogen şi stabil şi este desemnat printr-o denumire conformă
cu prevederile Legii.

Cererea de brevet pentru soi de plantă se depune la AGEPI de către orice persoană care, conform
art. 11 şi 12 din Lege, dispune de dreptul de a solicita brevet, personal sau prin reprezentant şi trebuie să
îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 33 din Lege.

Materialele cererilor de brevet pentru soiuri de plante, informaţiile despre care sunt publicate în numărul
de faţă, se află în biblioteca AGEPI - accesibile publicului - şi pot fi consultate sau se pot comanda copii,
contra cost.

În prezenta Secţiune se publică date privind cererile de brevet pentru soiuri de plante depuse, brevetele
pentru soiuri de plante acordate şi brevetele pentru soiuri de plante eliberate conform procedurii naţionale.

The legal protection of plant varieties in the Republic of Moldova shall be afforded in  with the Law on
the Protection of Plant Varieties No 39-XVI of February 29, 2008.

In accordance with this Law, variety patents are granted by the AGEPI and shall certify the priority of
the variety, the authorship of the breeder and the exclusive rights of the patent owner on the variety. The
plant variety is patentable where it is new, distinct, uniform and stable and is designated by the denomina-
tion in accordance with the provisions of the Law.

The variety patent application shall be filed with the AGEPI by any person who according to Art. 11 and
12 of the Law, is entitled to obtain a patent in person or through a representative and shall fulfill require-
ments specified in the Art. 33 of the Law.

Documents concerning the variety patent applications, the information on which was published in the
present issue, are available to the public in the AGEPI library, they may be consulted directly or copies
may be ordered for payment of an additional fee.

Data concerning the filed plant variety applications, the decisions to grant variety patents and the
patents granted according to the national procedure are published in the present Section.

Правовая охрана сортов растений в Республике Молдова обеспечивается на основе Закона
об охране сортов растений № 39-XVI от 29 февраля 2008 г.

В соответствии с этим Законом, патенты на сорта растений выдаются AGEPI и удостоверяют
приоритет, авторство селекционера и исключительное право патентообладателя на сорт растения.
Сорт растения патентоспособен, если он является новым, отличимым, однородным и стабильным и
обозначен наименованием в соответствии с требованиями Закона.

Заявка на выдачу патента на сорт растения подается в AGEPI любым лицом, которому согласно
ст. 11 и 12 Закона принадлежит право на получение патента, лично или через представителя и должна
содержать документы, предусмотренные в ст. 33 Закона.

Материалы заявок на патенты на сорта растений, информация о которых опубликована в данном
номере, находятся в библиотеке AGEPI и могут быть предоставлены для ознакомления, а также для
платного изготовления копий.

В данном Разделе публикуются сведения о заявках на сорта растений, о сортах растений, по
которым приняты решения о выдаче патентов, и о выданных патентах на сорта растений согласно
национальной процедуре.
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BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă
Applications on Plant Variety Patents
Заявки на патенты на сорта растений

BA9E Denumirile soiurilor
Variety denominations
Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate
Grants of the Plant Variety Patents
Сорта растений, по которым приняты решения о выдаче патентов

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate
Issued Plant Variety Patents
Выданные патенты на сорта растений

FA9E Cereri  de brevet pentru soi de plantă retrase
Withdrawal of Plant Variety Applications
Отозванные заявки на патенты на сорта растений

FC9E Hotărâri de respingere a cererilor de brevet pentru soi de plantă
Refusal on Patent Granting
Решения об отклонении заявок на выдачу патентов на сорта растений

MC9E Anularea brevetului pentru soi de plantă

Annulment of Plant Variety Patent
Аннулирование патентов на сорта растений

MG9E Încetarea drepturilor asupra brevetului pentru soi de plantă
Forfeiture of Rights on Plant Variety Patents
Прекращение действия прав на патент на сорт растения

MH9E Renunţarea la brevetul pentru soi de plantă

Renunciation to the Plant Variety Patent
Отказ от патента на сорт растения

HF9E Revalidarea brevetelor pentru soi de plantă
Revalidation of the Plant Variety Patent

Восстановление патента на сорт растения

FG9E Lista soiurilor de plante protejate (tabel recapitulativ)
List of Protected Plant Varieties (table recapitulative)
Перечень охраняемых сортов растений (сводная таблица)

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR
REFERITOARE LA SOIURILE DE PLANTE PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL

CONFORM NORMEI ST. 17

WIPO CODES ON CODING OF INFORMATION CONCERNING PLANT VARIETIES
PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCOR-

DANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17
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FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate  
la 2008.11.30 

Issued Plant Variety Patents 2008.11.30  
Выданные патенты на сорта растений 2008.11.30 

 
Nr. 
crt. 
 
 

Nr. depozit/   
Data depozit    
  

Denumirea comună         
(Taxonul botanic)            

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea  
soiului 

Numărul de 
brevet/Data 
acordării 

No. Application number/   
Filing date   
 

Common name                
(Botanical taxon)              
 

a.  Holder 
b. Breeder                      

Variety denomina-
tion 
 

Patent 
number/Date of 
granting 
 

№ 
п/п 

Номер заявки/  
Дата подачи                 

Название вида 
(Ботанический 
таксон)      

а. Патентообладатель       
b. Селекционер                    

Наименование 
сорта 

Номер патента/ 
Дата публика-
ции решения 
 

1 2 3 4 5 6 
1 v 2004 0008 / 

2004.03.16 
VIŢĂ DE VIE (Vitis 
vinifera L.) 
 
Grapevine (Vitis  
vinifera L.) 
 
Виноград (Vitis  
vinifera L.) 

a. INSTITUTUL NAŢIO-
NAL AL VIEI ŞI VINULUI, 
MD 
 
b. SAVIN Gheorghe, MD; 
POPOV Andron, MD; 
CORNEA Vladimir, MD 

APIREN  
BASARABEAN 

30 / 
2008.07.31 

2 v 2004 0007 / 
2004.03.16 

VIŢĂ DE VIE (Vitis 
vinifera L.) 
 
Grapevine (Vitis  
vinifera L.) 
 
Виноград (Vitis  
vinifera L.) 

a. INSTITUTUL NAŢIO-
NAL AL VIEI ŞI VINULUI, 
MD 
 
b. SAVIN Gheorghe, MD; 
POPOV Andron, MD; 
CORNEA Vladimir, MD 

APIREN ROZ  
TIMPURIU 

31 / 
2008.07.31 

3 v 2004 0006 / 
2004.03.16 

VIŢĂ DE VIE (Vitis 
vinifera L.) 
 
Grapevine (Vitis  
vinifera L.) 
 
Виноград (Vitis  
vinifera L.) 

a. INSTITUTUL NAŢIO-
NAL AL VIEI ŞI VINULUI, 
MD 
 
b. SAVIN Gheorghe, MD; 
POPOV Andron, MD; 
CORNEA Vladimir, MD 

APIREN NEGRU 
DE GROZEŞTI 

32 / 
2008.07.31 
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III

Modele de utilitate / Utility models /
Полезные модели

Protecţia 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.
Certificatul de înregistrare a modelului de utilitate confirmă prioritatea, calitatea de autor şi dreptul

exclusiv al titularului asupra modelului de utilitate.
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 prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare depuse, modelele de utilitate
înregistrate şi certificatele de înregistrare a modelelor de utilitate eliberate.

Legal protection of  utility models in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of
registration thereof with the AGEPI in the order settled in the Provisional Regulation on Industrial

Property Protection approved by the Government Decision No. 456 of July  26, 1993.
The certificate of utility model registration shall attest to the priority, the authorship and the exclusive

right of the owner in the utility model.
An utility model may be registered if it relates to the aids of mechanical completion and to the con-

sumption objects or the components thereof, if it is new and if it is susceptible of  industrial application.
In the Section are published data on the filed applications for utility model registration, the registered

utility models and the issued certificates of registration of utility models.

Правовая охрана полезных моделей в Республике Молдова обеспечивается на основе их
регистрации в AGEPI в порядке, установленном Временным положением об охране про-

мышленной собственности, утвержденным постановлением Правительства № 456 от 26 июля 1993 г.
Свидетельство о регистрации полезной модели удостоверяет приоритет, авторство и исключитель-

ное право владельца на полезную модель.
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 данном Разделе публикуются сведения о поданных заявках на регистрацию полезных моделей,
о зарегистрированных полезных моделях, сведения о поданных и о выданных свидетельствах о
регистрации полезных моделей.
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA MODELE DE UTILITATE, CONFORM NORMEI ST. 9 OMPI

INID CODES FOR BIBLIOGRAPHIC DATA  IDENTIFICATION
CONCERNING THE UTILITY MODEL, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 9

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

СТАНДАРТОМ ST. 9 ВОИС
(11) Numărul modelului de utilitate înregistrat

Number of registered utility model
Номер зарегистрированной полезной  модели

(12) Denumirea tipului de document

Denomination of the type of document

Наименование типа документа

(13) Codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI
Kind-of-document code according to WIPO Standard ST. 16
Код вида документа в соответствии со стандартом ST. 16 ВОИС

(15) Informaţii privind corectarea cererii/certificatului

Information on the correction of the application/certificate

Информация об исправлениях, внесенных в заявку/свидетельство

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
Number of renewal utility model
Номер возобновленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a reînnoirii
Expected expiration date of renewal validity

Установленная дата истечения возобновления

(21) Numărul depozitului

Number of the application
Номер заявки

(22) Data depozitului
Filing date of the application
Дата подачи заявки

(23) Data priorităţii de expoziţie

Date of exhibition priority

Дата выставочного приоритета

(31) Numărul cererii prioritare

Number of the priority application

Номер, присвоенный приоритетной заявке

(32) Data depozitului cererii prioritare
Filing date of the priority application
Дата подачи приоритетной заявки
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(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei  ST. 3 OMPI

Country of the priority application, code of the country according to the WIPO Standard ST. 3

Страна приоритетной заявки, код страны в соответствии со стандартом ST. 3 ВОИС

(41) Data publicării cererii: numărul BOPI, anul
Date of publication of the application: BOPI number and year
Дата публикации заявки: номер BOPI, год

(45) Data publicării hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate: numărul BOPI, anul
Date of publishing the decision on utility model registration: BOPI number and year
Дата публикации решения о регистрации полезной модели: номер BOPI, год

(47) Data eliberării certificatului

Date of issuance of certificate
Дата  выдачи  свидетельства

(48) Data publicării cererii/certificatului corectat

Date of publishing the corrected application/certificate
Дата публикации заявки/свидетельства

(51) Clasificarea Internaţională de Brevete
International Patent Classification
Международная патентная классификация

(54) Titlul modelului de utilitate

Title of the utility model

Название полезной модели

(56) Lista documentelor referitoare la stadiul anterior
List of prior art documents

Перечень документов-аналогов

(57) Rezumatul sau revendicările

Abstract or claims

Реферат или формула

(62) Numărul şi data depunerii cererii anterioare din care prezentul document este divizionat

Number and filing date of an earlier patent application from which the present patent document has divided up

Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ

(67) Numărul şi data depunerii cererii de brevet de invenţie pe care se bazează cererea actuală pentru model de
utilitate

Number and filind date of the patent application which the effective utility model application relies on
Номер и дата подачи заявки на изобретение, на которой основывается нынешняя заявка на полезную модель

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

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

Имя заявителя (заявителей), код страны SТ. 3 ВОИС

(72) Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI
Name of the author(s), code of the country, in accordance with WIPO Standard ST. 3

Имя автора (авторов), код страны SТ. 3 ВОИС
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(73) Numele/denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI

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

Имя владельца регистрации, код страны SТ. 3 ВОИС

(74) Numele reprezentantului

Name of the representative

Имя представителя

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
Date for introducing the national procedure according to the PCT

Дата перехода к национальной процедуре в соответствии с РСТ

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

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

Международная заявка (региональная или РСТ): номер и дата

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

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

Международная публикация (региональная или РСТ): номер и дата

SECŢIUNILE CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE DE BREVETE

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION SECTIONS

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

A – NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII
HUMAN  NECESSITIES
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B – TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE.
TRANSPORT
PERFORMING  OPERATIONS.  TRANSPORTING
РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

C – CHIMIE  ŞI  METALURGIE
CHEMISTRY.  METALLURGY
ХИМИЯ  И  МЕТАЛЛУРГИЯ

D – TEXTILE  ŞI  HÂRTIE
TEXTILES.  PAPER
ТЕКСТИЛЬ  И БУМАГА

E – CONSTRUCŢII  FIXE
FIXED  CONSTRUCTIONS
СТРОИТЕЛЬСТВО

F – MECANICĂ.  ILUMINAT.  ÎNCĂLZIRE.  ARMAMENT.
EXPLOZIVE
MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEATING.
WEAPONS.  BLASTING
МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ.
ОРУЖИЕ.  ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

G – FIZICĂ
PHYSICS
ФИЗИКА

H – ELECTRICITATE
ELECTRICITY
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
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CODURILE  NORMALIZATE  ALE OMPI PENTRU  IDENTIFICAREA
TIPURILOR DE  DOCUMENTE  DE  ÎNREGISTRARE  A  MODELULUI DE  UTILITATE

CONFORM  NORMEI  ST. 16

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

WITH THE  STANDARD  ST. 16

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

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 16 ВОИС

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

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

– пеpвый уpовень публикации: опубликованная, не пpошедшая экспеpтизу заявка на pегистpацию
полезной модели

U8 – cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată cu corecturi sau modificări ale datelor bibliografice,
părţilor din text, desenelor sau formulelor chimice cuprinse în pagina de capăt

– utility model application published with corrections or modifications of the bibliographic data, parts of the text, draw-
ings or chemical formulas included in the title-page

– заявка на полезную модель, опубликованная с исправлениями или изменениями библиографических
данных, частичными изменениями текстовой части, чертежей или химических формул, включенных
в титульный лист

U9 – cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din
descriere, revendicări şi desene

– utility model application published with corrections or modifications of any part of description, claims and drawings

– заявка на полезную модель, опубликованная с исправлениями или изменениями любой части
описания, формулы изобретения и чертежей

Y1 – al doilea nivel de publicare: cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată, examinată (se  aplică pentru
publicare, dacă documentul cu codul U n-a fost publicat)

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

      – втоpой уpовень публикации: опубликованная, пpошедшая экспеpтизу заявка на pегистpацию полезной
модели (используется для публикации, если документ с кодом U не публиковался)

Y2 – al doilea nivel de publicare: cerere de înregistrare a modelului de utilitate publicată, examinată (se aplică
pentru publicarea care succedă documentul cu codul U)

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

– втоpой уpовень публикации: опубликованная, пpошедшая экспеpтизу заявка на pегистpацию полезной
модели (используется для публикации, следующей за публикацией документа с кодом U)

Y8 – certificat de înregistrare a modelului de utilitate, cu corecturi sau modificări ale datelor bibliografice, părţilor
din text, desenelor sau formulelor chimice în pagina de capăt a documentului

– certificate on registration of utility model with corrections or modifications of the bibliographic data, parts of
the text, drawings or chemical formulas included in the title-page

– свидетельство о регистрации полезной модели с изменениями или исправлениями библио-
графических данных, частичными изменениями текстовой части, чертежей или химических формул,
включенных в титульный лист документа
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Y9  – certificat de înregistrare a modelului de utilitate, retipărit cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din
descriere, revendicări şi desene

       – certificate on registration of utility model reprinted with corrections or modifications of any part of the de-
scription, claims and drawings

       – свидетельство о регистрации полезной модели, перепечатанное с исправлениями или изменениями
какой-либо части описания, формулы изобретения и чертежей

Z1 – al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat (se aplică pentru publicare, dacă
documentul cu codurile Y1, Y2 n-a fost publicat)

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

       – тpетий уpовень публикации: описание заpегистpиpованной полезной модели (используется для
публикации, если документ с кодом Y1, Y2 не публиковался)

Z2 – al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat (se aplică pentru publicarea care
succedă documentul cu codurile Y1, Y2)

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

       – тpетий уpовень публикации: описание заpегистpиpованной полезной модели (используется для
публикации, следующей за публикацией документа с кодом Y1, Y2)

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

       – second publication level: publication of the utility model registration decision at the responsibility of the
applicant, without examination as to substance (is applied in case the U-coded document has not been
published)

       – второй уровень публикации: публикация решения о регистрации полезной модели под ответст-
венность заявителя, без проведения экспертизы по существу (используется для публикации, если
документ с кодом U не публиковался)

W2– al doilea nivel de publicare: hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate pe răspunderea solicitantului
fără examinarea de fond (se aplică pentru publicarea care succedă documentul cu codul U)

       – second publication level: publication of the utility model registration decision at the responsibility of the appli-
cant, without examination as to substance (is applied in case the U-coded document has been published)

       – второй уровень публикации: публикация решения о регистрации полезной модели (используется для
публикации, следующей за публикацией документа с кодом U)

I1 – al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat pe răspunderea solicitantului fără
examinarea de fond (se aplică pentru publicare, dacă documentul cu codurile W1, W2 n-a fost publicat)

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

       – третий уровень публикации: описание полезной модели, зарегистрированной под ответственность зая-
вителя, без проведения экспертизы (используется для публикации, если документ с кодом W1, W2 не пуб-
ликовался)

I2 – al treilea nivel de publicare: descrierea modelului de utilitate înregistrat pe răspunderea solicitantului fără
examinarea de fond (se aplică pentru publicarea care succedă documentul cu codurile W1, W2)

       – third publication level: description of the registered utility model specification at the responsibility of the
applicant without examination as to substance (is applied in case the W1, W2-coded document has been
published)

       – третий уровень публикации: описание полезной модели, зарегистрированной под ответственность
заявителя, без проведения экспертизы (используется для публикации, следующей за публикацией доку-
мента с кодом W1, W2)
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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 PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN OF INDUSTRIAL

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

БЮЛЛЕТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST. 17 ВОИС

AA1K Lista cererilor de înregistrare a modelelor de utilitate depuse, aranjate în ordinea numerelor de depozit
Numerical index of filed applications for the registration of utility models
Нумерационный указатель поданных заявок  на регистрацию полезных моделей

BB1K Cereri de înregistrare a modelelor de utilitate publicate
Published applications for the registration of utility models
Опубликованные заявки на регистрацию полезных моделей

FF4K Modele de utilitate înregistrate
Registered utility models
Зарегистрированные полезные модели

FG4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor de utilitate eliberate
List of issued utility model certificates
Перечень выданных свидетельств о регистрации полезных моделей

ND4K Lista modelelor de utilitate reînnoite
List of renewal utility models
Перечень продленных полезных моделей
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FF4K Modele de utilitate înregistrate /
Registered utility models /

Зарегистрированные полезные модели

Orice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI o cerere motivată de anulare a modelului
de utilitate pe întreaga durată de valabilitate a acestuia, dacă nu este îndeplinită cel puţin una

din condiţiile prevăzute în Regulamentul provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale în Republica
Moldova, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 456 din 26 iulie 1993.

Any person concerned is entitled to file with the AGEPI a written reasoned declaration of cancella-
tion of a utility model for the whole term thereof, if any one of the conditions set out in the

Provisional Regulation on Industrial Property Protection in the Republic of Moldova, approved by the Go-
vernment Decision No 456 of July 26, 1993 has not been met.

Любое лицо вправе подать в AGEPI мотивированное возражение против решения о регистрации
полезной модели на весь срок его действия, если не выполнено хотя бы одно из условий,

предусмотренных Временным положением об охране промышленной собственности в Республике
Молдова, утвержденным постановлением Правительства № 456 от 26 июля 1993 г.
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(11) 199 (13) Y1
(51) Int. Cl.:  A01G 5/04 (2006.01)
                           A01G 5/06 (2006.01)
                           A47G 7/02 (2006.01)
(21) u 2008 0023
(22) 2008.09.10
(31) u 2008 0021
(32) 2008.07.24
(33) MD
(71)(72)(73) REABOV Alexandr, MD
(54) Suport pentru flori
(57) Modelul de utilitate se referă la un suport pentru

flori.
Suportul pentru flori include un corp cilindric din
material plastic cu o cavitate pentru lichid,
corpul având lungimea de 7…8 cm şi diametrul
de 1,5 cm, pe suprafaţa exterioară a acestuia
fiind executate două fâşii inelare rugoase.
Capătul inferior al corpului este  executat închis
şi dotat cu un element flexibil de formă tubulară
cu vârf conic, având lungimea de 25…30 cm,
iar capătul superior este executat cu guler pe
care este fixat un capac din material elastic,
totodată capacul este executat cu un orificiu
bordurat pentru amplasarea tulpinii florii şi cu
un rebord pentru fixarea acestuia pe corp.
Rezultatul constă în asigurarea transportării,
păstrării îndelungate a florilor şi aranjării lor în
buchete.

Revendicări: 1
Figuri: 1

*

*     *

(54) Flower support
(57) The utility model refers to a flower support.

The flower support includes a cylindrical body
of plastic material with a cavity for liquid, the
body having the length of 7...8 cm and the di-
ameter of 1,5 cm, on its external surface being
made two rugged annular stripes. The inferior
end of the body is made closed and equipped
with a flexible element of tubular shape with
conical tip having the length of 25...30 cm, and
the superior end is made with collar onto
which it is fixed a cover of elastic material, at
the same time the cover is made with a bor-
dered hole for placement of flower stem and with
an inner protrusion for its fixation on the body.
The result consists in providing for the trans-

portation, long-term storage of flowers and ar-
rangement thereof in bunches.

Claims: 1
Fig.: 1

*

*     *

(54) Подставка для цветов
(57) Полезная модель относится к подставке

для цветов.
Подставка для цветов включает цилиндри-
ческий корпус из пластического материала
с полостью для жидкости, корпус имеет
длину 7…8 см и диаметр 1,5 см, на его
наружной поверхности выполнены две
кольцеобразные шероховатые  полосы.
Нижний торец корпуса выполнен закрытым
и оснащен гибким элементом трубчатой
формы с коническим концом длиной 25…30
см, а верхний торец выполнен с воротником,
на котором закреплена крышка из эластич-
ного материала, причем крышка выполнена
c окантованным отверстием для разме-
щения стебля цветка и внутренним выступом
для ее фиксации на корпусе.
Результат состоит в обеспечении транс-
портировки, длительного хранения цветов и
размещении их в букетах.

П. формулы: 1
Фиг.: 1

(11) 200 (13) Y1
(51) Int. Cl.:  B32B 21/04 (2006.01)
                           B32B 23/04 (2006.01)
                           B32B 17/06 (2006.01)
                           B32B 3/00 (2006.01)
                           B32B 7/10 (2006.01)
                           B32B 23/00 (2006.01)
                           B32B 33/00 (2006.01)
                           B44F 1/02 (2006.01)
                           B44F 1/10 (2006.01)
(21) u 2008 0006
(22) 2008.01.31
(71)(72)(73) GALBICI Vitalii, MD
(74) GLAZACEVA Galina
(54) Material decorativ stratificat (variante)
(57) Modelul de utilitate se referă la materiale deco-

rative stratificate, utilizate la confecţionarea



UTILITY MODELSMD - BOPI 12/2008 (PARTEA I)

64

articolelor stratificate destinate pentru obţi-
nerea efectelor luminoase volumetrice şi vizual
variabile la prezentarea decorativă a obiectelor
de interior, la finisarea încăperilor, a producţiei
publicitare.
Materialul decorativ stratificat, conform primei
variante, include o bază, un strat cleios şi un
strat decorativ, executat cu posibilitatea
obţinerii unui efect stereografic, iar stratul
cleios este amplasat între bază ş i stratul
decorativ.
Materialul decorativ stratificat, conform variantei
a doua, include o bază, un strat cleios, un strat
decorativ şi un strat de protecţie transparent.
Totodată, stratul decorativ este executat cu
posibilitatea obţinerii unui efect stereografic,
stratul de protecţie este executat rezistent la
acţiunea factorilor externi şi este amplasat
deasupra stratului decorativ, iar stratul cleios
este amplasat între bază şi stratul decorativ.

Revendicări: 5
Figuri: 2

*

*     *

(54) Decorative laminated material (variants)
(57) The utility model relates to the decorative lami-

nated materials used in the production of lami-
nated articles meant for obtaining visually al-
ternating and volumetric luminous effects at the
decoration of interior objects, room finishing,
and advertising production.
The decorative laminated material, according
to the first variant, includes a backing, a glue
film and a decorative film, made with the pos-
sibility of obtaining a stereographic effect, and
the glue film is placed between backing and
the decorative film.
The decorative laminated material, according
to the second variant, includes a backing, a
glue film, a decorative film and a transparent
protective coating. At the same time, the deco-
rative film is made with the possibility of obtain-
ing a stereographic effect, the protective coat-
ing is made proof against the external factor
exposure and is placed above the decorative
film, and the glue film is placed between back-
ing and the decorative film.

Claims: 5
Fig.: 2

*

*     *

(54) Декоративный слоистый  материал
(варианты)

(57) Полезная модель относится к декора-
тивным слоистым материалам, приме-
няемым при производстве слоистых изде-
лий , предназначенных для получения
визуально меняющихся и объемных свето-
вых эффектов, при декоративном офор-
млении  предметов  интерьера, отделке
помещений, рекламной продукции.
Декоративный  слоистый материал , со-
гласно первому варианту, включает основу,
клеевой слой и декоративный слой, выпол-
ненный с возможностью получения стерео-
графического эффекта, а клеевой слой
расположен между основой и декора-
тивным слоем.
Декоративный слоистый материал, согла-
сно второму варианту, включает основу,
клеевой слой, декоративный слой и про-
зрачный защитный слой. Причем, декора-
тивный слой выполнен с возможностью
получения стереографического эффекта,
защитный слой выполнен устойчивым к
воздействию внешних факторов и распо-
ложен над декоративным слоем, а клеевой
слой расположен между основой и деко-
ративным слоем.

П. формулы: 5
Фиг.: 2

(11) 201 (13) Y2
(51) Int. Cl.:  G09F 19/18 (2006.01)
                           G09F 21/04 (2006.01)
(21) u 2007 0021
(22) 2006.03.10
(31) 2005108212
(32) 2005.03.23
(33) RU
(85) 2007.09.27
(86) PCT/RU2006/000105, 2006.03.10
(87) WO 2006/101421 A2, 2006.09.28
(71)(72)(73) ETKIND Leonid Gesevich, RU;

TURPALOV Vakha Arbievich, RU
(74) GLAZUNOV Nicolai
(54) Dispozitiv de prezentare a informaţiei publi-

citare
(57) Modelul de utilitate se referă la publicitate şi

poate fi utilizat pentru reproducerea vizuală a
informaţ iei modificate la distanţă ca mijloc
pentru susţ inerea vizuală multimedia a
prezentaţiilor.
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Dispozitivul de prezentare a informaţ iei
publicitare conţine un proiector (1) instalat în
interiorul unui mijloc de transport (3) şi un ecran
(2), pe care de la proiector (1) se transmite un
semnal luminos. Ecranul (2) este amplasat în
exteriorul mijlocului de transport (3) şi este
dotat cu o construcţie de sprijin (5), totodată
semnalul luminos se transmite direct de la
proiector (1) pe ecran (2) printr-o deschizătură
în caroseria mij locului de transport (3),
deschizătura fiind acoperită cu o suprafaţă
translucidă (4), iar fluxul luminos al proiec-
torului este de cel puţin 500 ANSI-lm.
Rezultatul constă în lipsa dependenţei supra-
feţei câmpului ecranului şi a posibilităţii de
monitorizare vizuală a lui de dimensiunile
mijlocului de transport, cu păstrarea legăturii
optice sigure între proiector şi ecran şi a calităţii
înalte a imaginii pe ecran.

Revendicări: 6
Figuri: 1

*

*     *

(54) Advertising information displaying device
(57) The utility model relates to advertising and may

be used for visually reproducing remotely modi-
fiable information as a multimedia visual pre-
sentation supporting means.
The advertising information displaying device
comprises a projector (1) installed inside of a
transport means (3) and a screen (2) receiv-
ing a light signal from the projector (1). The
screen (2) is placed outside the transport
means (3) and provided with a supporting
structure (5), at the same time the light signal
is transmitted directly from the projector (1) to
the screen (2) through an opening which is em-
bodied in the transport means (3) body, the open-
ing being covered by a translucent surface (4) and
the projector light flux is of at least 500 ANSI-lm.
The result consists in the exclusion of the de-
pendence of the screen surface area and of the
possibility of visualization thereof on the size
of the transport means, wherein the reliability
of the optical communication between the

projector and the screen, as well as the high
quality picture on the screen is preserved.

Claims: 6
Fig.: 1

*

*     *

(54) Устройство для представления рекламной
информации

(57) Полезная модель относится к рекламному
делу и может быть  использована для
визуального воспроизведения дистанцион-
но изменяемой информации как средство
для мультимедийной визуальной поддерж-
ки презентаций.
Устройство для представления рекламной
информации содержит проектор (1), распо-
ложенный внутри транспортного средства
(3), и экран (2), на который от проектора (1)
поступает световой сигнал. Экран (2) распо-
ложен снаружи транспортного средства (3)
и снабжен опорным приспособлением (5),
при этом световой сигнал  передается
непосредственно от проектора (1) на экран
(2) через проем в кузове транспортного
средства (3), закрытый светопроницаемой
поверхностью (4), а световой поток проек-
тора составляет не менее 500 ANSI-лм.
Pезультат состоит в отсутствии зависимости
площади экранного поля и возможности его
визуального наблюдения от габаритов
транспортного средства при сохранении
надежной оптической связи между проек-
тором и экраном и высокого качества изо-
бражения  на экране.

П. формулы: 6
Фиг.: 1
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FG4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor 
de utilitate eliberate la 2008.11.30 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul  
certificatului, codul tipului de document conform normei ST. 16 OMPI, indicii de clasificare conform 

CIB, numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată  
hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate 

Nr. 
crt. 

Cod ST. 3 
OMPI 

(11) Nr. 
certificat 

(13) Cod 
ST 16 
OMPI 

(51) Indici de clasificare (21) Nr.  
depozit 

(22) Data 
depozit 

(45)Nr. 
BOPI 

1 RU 181 I2 B28B 1/08 (2006.01)                         
B28B 3/00 (2006.01) 

u 2006 0016 2006.08.23 7/2008 

2 RU 183 I2 B65D 1/02 (2006.01)                
B65D 1/40 (2006.01)                         
B65D 23/00 (2006.01) 

u 2007 0018 2007.08.22 7/2008 

3 MD 185 I2 E04B 2/86 (2006.01) u 2008 0005 2008.01.30 7/2008 
4 MD 186 I2 E04C 1/40 (2006.01)                         

E04C 1/41 (2006.01) 

u 2008 0003 2008.01.29 7/2008 

 

 
 

ND4K Lista modelelor de utilitate reînnoite 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul  
certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data expirării termenului de reînnoire, indicii  

de clasificare conform CIB, numărul BOPI în care a fost publicată  hotărârea de înregistrare  
a modelului de utilitate   

Nr.  
crt. 

Cod  
ST. 3 
OMPI 

(16) Nr. 
certificatului 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

(18) Data expirării 
termenului  

de reînnoire 

(51) Indici de  
clasificare 

(45) 
Nr. 

BOPI 
1 UA 101  u 2003 0026 2003.10.03 2013.10.03 E05B 65/18 (2006.01) 8/2004 
2 MD 103 u 2003 0018 2003.06.19 2013.06.19 B65B 9/00 (2006.01) 9/2004 
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VI 
Design industrial / Industrial Design 

rotecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova se asigură în modul 
stabilit de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia  desenelor şi modelelor industriale. 

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se depune la AGEPI, personal sau prin 
reprezentant, de către persoana care dispune de dreptul asupra desenului sau modelului industrial. 
Cererea trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 32(1), (2) din Lege.  

P 

Datele privind cererile de înregistrare depuse, desenele şi modelele industriale înregistrate, certifi-
catele de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate şi desenele şi modelele industriale 
reînnoite prin  procedura naţională se publică în prezenta Secţiune.  

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

Ponderea semantică a părţii verbale ce se conţine în desenele sau modelele industriale nu se 
protejează.   

 

egal protection of industrial designs in the Republic of Moldova is provided in the mode prescribed 
by the Law No 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs. 

The industrial design application shall be filed with the AGEPI in person or through a representative, 
by the person to whom the right to the industrial design belongs. The application shall contain the 
documents provided in Art. 32(1), (2) of the Law. 

L 

Data on the filed industrial design applications, registered industrial designs, issued certificates on 
registration of industrial designs, and renewal industrial designs under the national procedure shall be 
published in this Section. 

Industrial designs registered and renewal under the Hague Agreement to which the Republic of 
Moldova is party, shall be published in the Bulletin of the International Industrial Designs “Bulletin des 
dessins et modeles internationaux / International Designs Bulletin”. The Bulletin comprises both 
bibliographic data in French and English and registered industrial design reproductions and is exposed 
in Internet on the WIPO site, accessible to the public. In the BOPI shall be published lists of industrial 
designs registered in the Republic of Moldova, arranged in the order of the international registration 
numbers and of the ICID classes, as well as renewed in the Republic of Moldova, arranged in the 
order of the international registration numbers. 

The semantic portion of the verbal part maintained in the industrial designs is not protected. 
 67
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RELATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO THE WIPO STANDARD ST. 80

 
(11) Numărul certificatului 
 Certificate number 
(15)  Data înregistrării  
 Date of registration 
(18)  Data prevăzută de expirare a termenului de valabilitate a înregistrării 
 Expected expiration date of the registration validity 
(20) Numărul desenului/modelului industrial 
 Number of the industrial design  
(21)  Numărul de depozit  
 Number of the deposit  
(22)  Data de depozit 
 Filing date of the deposit 
(23)  Data priorităţii de expunere 
 Date of exhibition priority 
(28)  Numărul de desene/modele industriale 
 Number of industrial designs     
(30)  Date referitoare la prioritate conform Convenţiei de la Paris 
 Priority data under the Paris Convention 
(31)  Numărul cererii prioritare 
 Number of the priority application 
(32)  Data de depozit a cererii prioritare 
 Filing date of the priority application 
(33)  Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI  
 Country of the priority application, code according to the WIPO Standard ST. 3 
(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial 
 Publication date of the application on registration of the industrial design   
 (44)  Data publicării hotărârii de înregistrare a desenului/modelului industrial 
 Publication date of the decision on registration of the industrial design   
(45)  Data eliberării certificatului  
 Date of issuance of certificate 
(46)  Data de expirare a termenului de  amânare a publicării 
 Date of publication deferment expiration         
(51)  Clasificarea internaţională a desenelor/modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 
 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses, Locarno Classification) 
(54)  Indicarea produsului  
 Indication of the product 
(55)  Reprezentarea desenului/modelului industrial 
 Representation of the industrial design  
(57)  Culorile revendicate 
 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 
 Number of application related by division 
(71)  Numele/denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of the applicant(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3 
(72)  Numele autorului (autorilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name of the author(s), code of the country according to the WIPO Standard ST. 3   
(73)  Numele/denumirea şi adresa titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 
 Name and address of the owner(s), code  

of the country according to the WIPO Standard ST. 3   
(74)  Numele mandatarului autorizat 
 Name of the attorney              
(80)  Datele de depozit internaţional conform Aranjamentului de la Haga 
 Data related to the international deposit of industrial designs under the Hague Agreement 

  

CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR  
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, PUBLICATE 

ÎN BULETINUL OFICIAL CONFORM NORMEI ST. 17 

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

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L Cereri de înregistrare a desenelor/modelelor industriale publicate  

 Applications on registration of the published industrial designs 

BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea numerelor de 
înregistrare (semestrial) 

 List of published applications on registration of the industrial designs, grouped in accordance with the 
numerical index (half-yearly) 

BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale publicate, aranjate în ordinea claselor 
CIDMI (semestrial) 

 List of published applications on registration of the industrial designs, grouped in accordance with the ICID 
classes (half-yearly)  

FF4L Lista desenelor/modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor/modelelor industriale înregistrate, aranjate în ordinea numerelor de înregistrare 
(semestrial) 

 List of registered industrial designs, grouped according to the numerical index (half-yearly) 

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

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

FA9L Lista desenelor/modelelor industriale retrase  

 List of withdrawal industrial designs 

FC9L Lista desenelor/modelelor industriale respinse 

 List of rejected industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  
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FG4L Lista desenelor/modelelor industriale înregistrate conform Aranjamentului de la Haga, aranjate în ordinea 
numerelor de înregistrare internaţională (lunar, semestrial) 

 List of industrial designs registered under the Hague Agreement, grouped in accordance with international 
numerical index (monthly, half-yearly) 

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

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

ND4L Lista desenelor/modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor/modelelor industriale reînnoite conform Aranjamentului de la Haga  

 List of industrial designs renewed under the Hague Agreement 

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare a 
desenelor/modelelor industriale  

 List of owners forfeited for non-payment of the issuance fee for the certificates of industrial design 
registration  

MK4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale al căror termen de valabilitate a expirat 
(inclusiv termenul de graţie)  

 List of industrial design certificates the term of validity of which expired (including the grace period) 

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor/modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 

 

 

 

 
 
 
 



DESIGN  MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I)  
 

 

BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications on registration of the industrial 
designs 

ric
îm

e persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
potriva înregistrării desenelor sau modelelor industriale în termen de 3 luni de la data publicării 

acestor cereri în BOPI, dacă este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art. 26(1) din Legea  
nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

Cererile de înregistrare a desenelor/modelelor industriale se publică în BOPI în ordinea claselor conform 
Clasificării de la Locarno. 

ny
N

 person concerned may, where at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law 
o 161-XVI of July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs, has not been met, file with 

the AGEPI reasoned oppositions or observations against registration of an industrial design within  
3 months following the date of publication of that requests in BOPI. 

The applications on registration of the industrial designs are published in BOPI in the order of classes 
in accordance with the Locarno Classification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  

O 

A 
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(51) LOC (8) Cl. 01-04 
(21) f 2008 0072 
(22) 2008.08.28 
(28) 2 
(71) S.C. SALMAR PROD S.R.L., RO 

Str. 1 Mai, Complex Zăvoi, Comăneşti,  

           Bacău, România 
(72) DOMINTE Gabriel, RO    
(74) PARASCA Dumitru 
(54) Salată de icre 

 
(55) 
 

 

 
1  2 

 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 02-99 
(21) f 2008 0071 
(22) 2008.08.22 
(28) 1 
(57)  Culori revendicate: verde, galben, violet,  

zmeuriu, albastru. 
(71)(72)  OHARA Nariko, JP 

538-18, Ayameikeminami 7-chome,  Nara-

shi, Nara 631-033, Japonia 
TAKAMATSU Kuniaki, JP 
34-22, Oaza, Shinchaya, Meiwa-cho, Taki-
gun, Mie 515-0314, Japonia 

(74) GLAZUNOV Nicolae 
(54) Brăţară 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(21) f 2008 0071 
 

 

 
1.1  1.2 

 
  

1.3  1.4  1.5 
 

1.6 
 

 
(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2008 0070 
(22) 2008.08.21 
(28) 1 

(71)(72) BUZA Serghei, MD 
Str. Chişinău nr. 7, ap. 8, MD-3400, Hînceşti, 
Republica Moldova 

(54) Butelie 
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(55) 
 

 

1.1  1.2 
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(51) LOC (8) Cl. 09-01 
(21) f 2008 0073 
(22) 2008.08.29 
(28) 1 

(71) OOO "COMPANIA "EVROVIN", RU 
Ul. Şosseinaia, d. 1, corp. 1, 109548,  
Moscova, Federaţia Rusă 

(72) MINSKII Artem Valerievici, RU    
(74) SOCOLOVA Olga 
(54) Butelie 

 
(55) 
 

  

1.1  1.2  1.3 
 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 09-07 
(21) f 2008 0068 
(22) 2008.08.05 
(28) 1 
(57) Culori revendicate: alb, negru, vişiniu. 
(71) ALMOS-COM S.R.L., ÎNTREPRINDERE  

MIXTĂ, MD 
Str. Teilor nr. 11, ap. 115, MD-2043,  

           Chişinău, Republica Moldova 
(72) ALIOHIN Oleg, MD    
(74) COTRUŢA  Leonid 
(54) Capac decorativ pentru închiderea 

buteliilor 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(21) f 2008 0068 
 

 

 
1.1  1.2 

 

 
 
(51) LOC (8) Cl. 19-08 
(21) f 2008 0067 
(22) 2008.08.05 
(28) 4 
(57)  Culori revendicate: desenul 1 – alb, negru, 

vişiniu, maro, auriu; desenul 2 – alb, negru, 
vişiniu, maro, auriu; desenul 3 – alb, negru, 
vişiniu, maro, auriu; desenul 4 – alb, negru, 
vişiniu, maro, auriu. 

(71) ALMOS-COM S.R.L., ÎNTREPRINDERE  
MIXTĂ, MD 
Str. Teilor nr. 11, ap. 115, MD-2043, 
Chişinău, Republica Moldova 

(72) ALIOHIN Oleg, MD    
(74) COTRUŢA  Leonid 
(54) Etichete 

 
(55) 
Remarcă: ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează. 
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(21) f 2008 0067 
 

 
 

1 3 
 
 

2 4 
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(51) LOC (8) Cl. 25-02 
(21) f 2008 0069 
(22) 2008.08.12 
(31) s 2008 01473 
(32) 2008.07.17 
(33) UA 

(28) 1 
(71)(72)  REPICI Oleg Mihailovici, BY 

Ul. Stroitelei, 27, kv. 108, Reciţa, 247500, 
Gomeliscaia obl., Belarus 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Element de pardoseală 

 
(55) 
 

1.1 
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(21)   f 2008 0069 
 

1.2 
 

1.3 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, data înregistrării, data prevăzută de 
expirare a termenului de valabilitate a înregistrării, numărul de depozit, data de depozit, clasele conform 

CIDMI, numărul de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), titularul, codul 
ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. 

certifi-
catului 

(15) 
Data înregis-

trării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

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

(nr. desenului 
şi modelului 
industrial) 

(73) 
Titular, cod ST. 3 

OMPI 

(43)
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1084 2008.11.18 2012.10.08 f 2007 0071 2007.10.08 05-06; 

19-08 
2 (1, 3 ) Î.M. EFES 

VITANTA 
MOLDOVA 
BREWERY  
S.A., MD 
Str. Uzinelor 
nr. 167, MD-2023, 
Chişinău, 
Republica 
Moldova 

5/2008

2 1085 2008.11.26 2012.08.23 f 2007 0066 2007.08.23 09-03 1 ATLANTIC 
INDUSTRIES INC. 
(A CAYMAN 
ISLANDS 
CORPORATION), 
KY 
P.O. Box 309GT, 
Ugland House, 
South Church 
Street, George 
Town, Grand 
Cayman, BWI, 
Insulele Caimane 

5/2008

3 1086 2008.11.18 2012.12.18 f 2007 0083 2007.12.18 11-05 1 S. C. VICTAD-
MOTO S. R. L., MD 
Str. Botanica Veche 
nr. 10, ap. 59,  
MD-2062, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2008

4 1087 2008.11.14 2012.12.10 f 2007 0075 2007.12.10 19-08 13 SC SENSIBLU 
S.R.L., RO 
Str. Ciobanului  
nr. 13, Mogoşoaia, 
jud. Ilfov, România 

6/2008

5 1088 2008.11.14 2012.12.18 f 2007 0082 2007.12.18 19-08 2 SONIC Nelia, MD 
Str. Vlaicu Pîrcălab  
nr. 35, ap. 6,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2008

6 1089 2008.11.19 2012.10.04 f 2007 0070 2007.10.04 20-02; 
25-03 

2 ŞCHILEOV 
Dumitru, MD    
Str. N. Titulescu  
nr. 1, ap. 222,  
MD-2002, Chişinău, 
Republica Moldova 
CLIUEV Serghei, MD 
Str. Tighina nr. 14, 
ap. 3, MD-2001, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
CASÎM Nicolae, MD 
Str. Petru Movilă  

5/2008
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nr. 41, ap. 7,  
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

7 1090 2008.11.18 2012.12.17 f 2007 0079 2007.12.17 20-02 4 O.O.O. FRI CARD 
RUS, RU 
Str. Vaneeva nr. 13, 
ap. 28, or. Nijnii 
Novgorod,  
RU-603105, 
Federaţia Rusă 

6/2008

8 1091 2008.11.18 2012.12.21 f 2007 0085 2007.12.21 23-01 1 GALUPA Dumitru, 
MD 
Bd. Ştefan cel Mare 
nr. 123, ap. 9,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

6/2008

9 1092 2008.11.24 2012.12.14 f 2007 0077 2007.12.14 25-01 2 MARBET SPOLKA  
Z O.O., PL 
Ul. Chocholowska 
28, 43-346 Bielsko-
Biala, Polonia 

6/2008

10 1093 2008.11.24 2012.12.14 f 2007 0078 2007.12.14 25-01 8 MARBET SPOLKA 
Z O.O., PL 
Ul. Chocholowska 
28, 43-346 Bielsko-
Biala, Polonia 

6/2008

11 1094 2008.11.24 2012.12.19 f 2007 0084 2007.12.19 25-01 2 MARBET SPOLKA 
Z O.O., PL 
Ul. Chocholowska 
28, 43-346 Bielsko-
Biala, Polonia 

6/2008
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FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor 
şi modelelor industriale eliberate în noiembrie 2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul certificatului, clasele conform CIDMI, 

numărul de depozit, data de depozit, 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.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(28) 
Nr. de desene  
şi modele  
industriale 

(73) 
Titular,  cod ST. 3 OMPI 

(44) 
Nr. 

BOPI 

1 791 09-01 f 2005 0034 2005.03.03 5 VINARIA CIUMAI S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 

9/2005 

2 1061 03-01 f 2007 0053 2007.07.12 2 TRANGA Andrei, MD 9/2008 
3 1062 09-03; 

19-08 
f 2007 0049 2007.07.11 12 OTKRÎTOE ACŢIONERNOE 

OBSCESTVO KOMPANIIA "MAI", 
RU 

9/2008 

4 1063 19-08 f 2006 0081 2006.08.03 12 ALCO-KAIZER S.R.L., MD 9/2008 
5 1064 19-08 f 2007 0005 2007.01.09 13 OBSCESTVO S OGRANICENNOI 

OTVETSTVENNOSTIU 
UPRAVLEAIUSCAIA COMPANIA 
"PARLAMENT GRUPP", RU 

9/2008 

6 1065 19-08 f 2007 0054 2007.07.12 1 TRANGA Andrei, MD 9/2008 
7 1066 19-08 f 2007 0057 2007.07.24 2 DOMUS CONSTRUCT S.R.L., 

SOCIETATE COMERCIALĂ, MD 
9/2008 

8 1067 19-08 f 2007 0061 2007.08.06 5 MOLDAGROPRODUCT S.R.L., 
MD 

9/2008 

9 1068 25-01, 
03 

f 2007 0048 2007.07.10 1 GHELBET Constantin, MD 
GHELBET Viorica, MD 

9/2008 

10 1069 25-02, 
03 

f 2007 0051 2007.07.12 19 TRANGA Andrei, MD 9/2008 
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ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
Se  publică  următoarele  date: numărul curent, numărul  certificatului, data expirării  termenului de  reînnoire, 

numărul de depozit, data de depozit, 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. 

certifica-
tului 

(18) 
Data 

expirării  
reînnoirii 

(21)   
Nr. 

de depozit 

 (22) 
Data 

de depozit 

(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 

1 561 2013.11.06 f 2003 0108 2003.11.06 09-03; 
13-99 

11 VAPTOS S.R.L., MD 
Str. Coloniţa nr. 108, 
MD-2042, Chişinău, 
Republica Moldova 

3/2004 
11/2004

2 599 2013.10.31 f 2003 0103 2003.10.31 09-01 1 SĂLCUŢA S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE 
MIXTĂ, MD 
MD-4323, Sălcuţa, 
Căuşeni, Republica 
Moldova 

7/2004 
3/2005 

3 604 2013.11.11 f 2003 0113 2003.11.11 07-99; 
15-99 

1 ZEPTER Philip, MC 
Sun Tower, 7 Avenue 
Princesse Alice, 98000, 
Monaco 

8/2004 
4/2005 
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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/069532 2007.12.12 

 
2007.03.29, 
29/285.491, 

US 

MGI LUXURY 
GROUP S.A., 
CH 

Cutie pentru ceas / 
Watch case / Boîtier de 
montre 

10-07 1 2012.12.12 5/2008

2 DM/069588 2007.12.19 
 

2007.06.28, 
000749593, 

EM 

SEAT, S.A., ES Autovehicule / 
Automobile vehicles / 
Véhicules automobiles 

12-08 3 2012.12.19 5/2008

3 DM/069656 2007.12.05 HTS 
INTERNATIONAL 
TRADING AG, 
CH 

Distribuitor de hârtie igie-
nică, distribuitor de cre-
mă (loţiune pentru 
mâini), distribuitor de 
produse spumante, dis-
tribuitor pentru produse 
spumante cu acţiune la 
distanţă, distribuitor pen-
tru hârtie în rulouri, dis-
tribuitor de prosoape, 
distribuitor de produse 
igienice / Toilet paper 
dispenser, cream 
dispenser (hand lotion 
dispenser), foam 
dispenser, non touch 
foam dispenser, paper 
roll dispenser, hand 
towel dispenser, 
dispenser for hygienic 
products / Distributeur 
de papier hygiénique, 
distributeur de créme 
(lotion pour les mains), 
distributeur de produit 
moussant, distributeur 
de produit moussant 
actionné á distance, dis-
tributeur de papier en 
rouleaux, distributeur 
d'essuie-mains, distribu-
teur de produits  hygié-
niques 

23-02 7 2012.12.05 5/2008

4 DM/069723 2007.12.13 
 

2007.10.09, 
000805098, 

EM 

SEAT, S.A., ES Automobil / Automobile / 
Automobile 

12-08 1 2012.12.13 5/2008
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 DM/070052 2008.04.16 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Cutii pentru ceasuri / 
Watch cases / Boîtes de 
montres 

10-07 2 2013.04.16 5/2008

6 DM/070057 2008.04.25 
 

2008.04.03, 
BASEL-
WORLD, 

BASEL, CH

MONTRES 
BREGUET S.A., 
CH 

Butoane de manşetă / 
Cuff links / Boutons de 
manchettes 

02-07 1 2013.04.25 5/2008

7 DM/070058 2008.04.25 
 

2008.04.03,  
BASEL-
WORLD, 

BASEL, CH

MONTRES 
BREGUET S.A., 
CH 

Bijuterii, în special 
cercei, coliere / Jewelry, 
in particular earrings, 
necklaces / Bijoux, 
notamment boucles 
d'oreilles, colliers 

11-01 4 2013.04.25 5/2008

8 DM/070059 2008.04.25 
 

2008.04.03, 
BASEL-
WORLD, 

BASEL, CH

MONTRES 
BREGUET S.A., 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2013.04.25 5/2008

9 DM/070063 2008.04.29 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Stand pentru prezentare / 
Display unit / Présentoir 

20-02 1 2013.04.29 5/2008

10 DM/070086 2008.04.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Standuri pentru 
prezentări / Display 
units / Présentoirs 

20-02 3 2013.04.16 5/2008

11 DM/070091 2008.04.25 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2013.04.25 5/2008

12 DM/070092 2008.04.25 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2013.04.25 5/2008

13 DM/070093 2008.04.25 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 3 2013.04.25 5/2008

14 DM/070094 2008.04.25 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2013.04.25 5/2008

15 DM/070095 2008.04.25 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2013.04.25 5/2008

16 DM/070096 2008.04.25 THE SWATCH 
GROUP MANA-
GEMENT SER-
VICES AG (THE 
SWATCH 
GROUP MANA-
GEMENT SER-
VICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2013.04.25 5/2008

17 DM/070098 2008.04.25 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 7 2013.04.25 5/2008
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
18 DM/070100 2008.04.28 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2013.04.28 5/2008

19 DM/070101 2008.04.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2013.04.28 5/2008

20 DM/070102 2008.04.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2013.04.28 5/2008

21 DM/070103 2008.04.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2013.04.28 5/2008

22 DM/070114 2008.05.14 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2013.05.14 5/2008

23 DM/070115 2008.05.14 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2013.05.14 5/2008

24 DM/070116 2008.05.14 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2013.05.14 5/2008

25 DM/070117 2008.05.14 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2013.05.14 5/2008

26 DM/070118 2008.05.14 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
LTD), CH 

Bijuterii, în special inele 
şi cercei / Jewelry, in 
particular rings and 
earrings  / Bijoux, 
notamment bagues et 
boucles d'oreilles 

11-01 4 2013.05.14 5/2008

27 DM/070127 2008.05.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2013.05.16 5/2008

28 DM/070128 2008.05.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2013.05.16 5/2008

29 DM/070129 2008.05.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2013.05.16 5/2008

30 DM/070167 2008.05.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 3 2013.05.16 5/2008

31 DM/070168 2008.05.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2013.05.16 5/2008
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
32 DM/070169 2008.05.16 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 2 2013.05.16 5/2008

33 DM/070186 2008.05.28 SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A., 
CH 

Imprimeuri / Printed 
matters / Imprimés 

19-08 8 2013.05.28 5/2008

34 DM/070188 2008.05.22 
 

2008.04.03, 
BASEL-
WORLD 

2008, 
BASEL, CH 

LÉON HATOT 
SA (LÉON 
HATOT AG) 
(LÉON HATOT 
LTD), CH 

Ceas de mână, 
închizătoare pentru 
ceas / Wristwatch, 
watch bracelet clasp / 
Montre-bracelet, fermoir 
de bracelet de montre 

10-02, 
07 

2 2013.05.22 5/2008

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 DM/069564 2007.12.17 

 
2007.07.19, 
000760905, 

EM 

VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELL-
SCHAFT, DE 

Autovehicul / Motor 
vehicle / Véhicule 
automobile 

12-08 1 2012.12.17 6/2008

2 DM/069610 2008.01.10 MILONAS A 
GEORGIOS, GR 

Profiluri pentru ferestre 
şi uşi / Profiles for 
windows and doors / 
Profilés pour fenétres  
et portes 

25-01 23 2013.01.10 6/2008

3 DM/069613 2008.01.14 
 

2007.07.24, 
134099, 

CH 

SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A., 
CH 

Maşină pentru 
fabricarea şi distribuţia 
gheţei comestibile / 
Machine for making and 
dispensing edible ices / 
Machine pour la 
fabrication et distribution 
de glaces comestibles 

15-07 1 2013.01.14 6/2008

4 DM/069634 2008.01.03 
 

2007.07.24, 
134183, 

CH 

SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A., 
CH 

Maşini şi aparate pentru 
congelare şi îngheţare / 
Refrigerating and 
freezing machines and 
apparatus / Machines et 
appareils de 
réfrigération et 
congélation 

15-07 2 2013.01.03 6/2008

5 DM/069686 2008.01.28 
 

2007.07.27, 
29/287354, 

US 

V&S VIN & 
SPRIT 
AKTIEBOLAG 
(PUBL), SE 

Ambalaje pentru butelii, 
butelie / Packaging for 
bottles; bottle / 
Emballages pour 
bouteilles; bouteille 

09-01, 
03 

4 2013.01.28 6/2008

6 DM/069719 2008.01.23 
 

2007.07.27, 
29/287358, 

US 

V&S VIN & 
SPRIT 
AKTIEBOLAG 
(PUBL), SE 

Ambalaje pentru butelii, 
butelie / Packaging for 
bottles; bottle / 
Emballages pour 
bouteilles; bouteille 

09-01, 
03 

3 2013.01.23 6/2008

7 DM/069753 2008.01.31 HTS 
INTERNATIONAL 
TRADING AG, 
CH 

Distribuitoare de 
produse igienice pentru 
toaletă, distribuitor de 
prosoape, distribuitor de 
hârtie / Dispenser of 
hygienic products for 
cleaning toilet; towel 
dispenser; paper 
dispenser / Distributeur 
de produits d'hygiéne 
pour la toilette; 
distributeur de 

23-02 3 2013.01.31 6/2008
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serviettes; distributeur 
de papier 

8 DM/070250 2008.05.28 
 

2008.04.03, 
BASEL-
WORLD 

2008, Basel, 
CH 

ENDURA AG 
(ENDURA SA) 
(ENDURA 
LTD.), CH 

Ceas / Watch / Montre 10-02 1 2013.05.28 6/2008

9 DM/070251 2008.05.28 
 

2008.04.03, 
BASEL-
WORLD 

2008, Basel, 
CH 

LÉON HATOT 
SA (LÉON 
HATOT AG) 
(LÉON HATOT 
LTD), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2013.05.28 6/2008

10 DM/070252 2008.05.28 
 

2008.04.03, 
BASEL-
WORLD, 

Basel, CH 

BLANCPAIN SA, 
CH 

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / Montres-
bracelets 

10-02 5 2013.05.28 6/2008

11 DM/070253 2008.05.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Cutie pentru ceas / 
Watch display case / 
Ecrin pour montres 

03-01 1 2013.05.28 6/2008

12 DM/070254 2008.05.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH 
LTD.), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2013.05.28 6/2008

13 DM/070266 2008.06.03 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) 
(THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES 
LTD), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

10-02 1 2013.06.03 6/2008

14 DM/070299 2008.04.01 MAUER 
LOCKING 
SYSTEMS LTD, 
BG 

Suport pentru broasca 
lacătului, broască de 
lacăt / Holder for 
cylinder lock; cylinder 
locks / Support de 
serrure á barrillet; 
serrures á barrillet 

08-07 3 2013.04.01 6/2008

15 DM/070309 2008.03.20 MEYTEKS 
TEKSTIL 
SANAYI VE 
TICARET 
ANONIM 
SIRKETI, TR 

Faţă de masă / Table 
cloth / Nappe 

06-13 1 2013.03.20 6/2008

16 DM/070327 2008.04.23 "FICOSOTA 
SYNTEZ" OOD, 
BG 

Butelii / Bottles / 
Bouteilles 

09-01 2 2013.04.23 6/2008

 

 

 



DESIGN  MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I)    
 

 89

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 
02-07 DM/070057 2008.04.25 

 
2008.04.03, 

BASEL-
WORLD, 

BASEL, CH 

MONTRES 
BREGUET S.A., CH 

Butoane de manşetă / 
Cuff links / Boutons de 
manchettes 

1 2013.04.25 5/2008 

10-02 DM/070059 2008.04.25 
 

2008.04.03, 
BASEL-
WORLD, 

BASEL, CH 

MONTRES 
BREGUET S.A., CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2013.04.25 5/2008 

10-02 DM/070091 2008.04.25 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2013.04.25 5/2008 

10-02 DM/070092 2008.04.25 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2013.04.25 5/2008 

10-02 DM/070093 2008.04.25 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

3 2013.04.25 5/2008 

10-02 DM/070094 2008.04.25 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2013.04.25 5/2008 

10-02 DM/070095 2008.04.25 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2013.04.25 5/2008 

10-02 DM/070096 2008.04.25 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), CH

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2013.04.25 5/2008 

10-02 DM/070098 2008.04.25 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

7 2013.04.25 5/2008 

10-02 DM/070100 2008.04.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2013.04.28 5/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
10-02 DM/070101 2008.04.28 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2013.04.28 5/2008 

10-02 DM/070102 2008.04.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2013.04.28 5/2008 

10-02 DM/070103 2008.04.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2013.04.28 5/2008 

10-02 DM/070114 2008.05.14 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2013.05.14 5/2008 

10-02 DM/070115 2008.05.14 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2013.05.14 5/2008 

10-02 DM/070116 2008.05.14 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2013.05.14 5/2008 

10-02 DM/070117 2008.05.14 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2013.05.14 5/2008 

10-02 DM/070127 2008.05.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2013.05.16 5/2008 

10-02 DM/070128 2008.05.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2013.05.16 5/2008 

10-02 DM/070129 2008.05.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2013.05.16 5/2008 

10-02 DM/070167 2008.05.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

3 2013.05.16 5/2008 

10-02 DM/070168 2008.05.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2013.05.16 5/2008 

10-02 DM/070169 2008.05.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH

Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

2 2013.05.16 5/2008 

10-02, 
07 

DM/070188 2008.05.22 
 

2008.04.03, 
BASEL-

WORLD 2008, 
BASEL, CH 

LÉON HATOT SA 
(LÉON HATOT AG) 
(LÉON HATOT 
LTD), CH 

Ceas de mână, 
închizătoare pentru 
ceas / Wristwatch, 
watch bracelet clasp / 
Montre-bracelet, 
fermoir de bracelet 
de montre 

2 2013.05.22 5/2008 

10-07 DM/069532 2007.12.12 
 

2007.03.29, 
29/285.491, US 

MGI LUXURY 
GROUP S.A., CH 

Cutie pentru ceas / 
Watch case / Boîtier 
de montre 

1 2012.12.12 5/2008 

10-07 DM/070052 2008.04.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Cutii pentru ceasuri / 
Watch cases / 
Boîtes de montres 

2 2013.04.16 5/2008 

11-01 DM/070058 2008.04.25 
 

2008.04.03,  
BASEL-
WORLD, 

BASEL, CH 

MONTRES 
BREGUET S.A., CH 

Bijuterii, în special 
cercei, coliere / 
Jewelry, in particular 
earrings, necklaces / 
Bijoux, notamment 
boucles d'oreilles, 
colliers 

4 2013.04.25 5/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
11-01 DM/070118 2008.05.14 THE SWATCH 

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

Bijuterii, în special inele 
şi cercei / Jewelry, in 
particular rings and 
earrings / Bijoux, 
notamment bagues 
et boucles d'oreilles 

4 2013.05.14 5/2008 

12-08 DM/069588 2007.12.19 
 

2007.06.28, 
000749593, EM

SEAT, S.A., ES Autovehicule / 
Automobile vehicles / 
Véhicules 
automobiles 

3 2012.12.19 5/2008 

12-08 DM/069723 2007.12.13 
 

2007.10.09, 
000805098, EM

SEAT, S.A., ES Automobil / 
Automobile / 
Automobile 

1 2012.12.13 5/2008 

19-08 DM/070186 2008.05.28 SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A., CH 

Imprimeuri / Printed 
matters / mprimés 

8 2013.05.28 5/2008 

20-02 DM/070063 2008.04.29 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH

Stand pentru 
prezentare / Display 
unit / Présentoir 

1 2013.04.29 5/2008 

20-02 DM/070086 2008.04.16 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH

Standuri pentru 
prezentări / Display 
units / Présentoirs 

3 2013.04.16 5/2008 

23-02 DM/069656 2007.12.05 HTS 
INTERNATIONAL 
TRADING AG, CH 

Distribuitor de hârtie 
igienică, distribuitor 
de cremă (loţiune 
pentru mâini), 
distribuitor de 
produse spumante, 
distribuitor pentru 
produse spumante 
cu acţiune la 
distanţă, distribuitor 
pentru hârtie în 
rulouri, distribuitor 
de prosoape, 
distribuitor de 
produse igienice / 
Toilet paper 
dispenser, cream 
dispenser (hand 
lotion dispenser), 
foam dispenser, non 
touch foam 
dispenser, paper roll 
dispenser, hand 
towel dispenser, 
dispenser for 
hygienic products / 
Distributeur de 
papier hygiénique, 
distributeur de 
créme (lotion pour 
les mains), 
distributeur de 
produit moussant, 
distributeur de 
produit moussant 
actionné á distance, 
distributeur de 
papier en rouleaux, 
distributeur d'essuie-
mains, distributeur 
de produits 
hygiéniques 

7 2012.12.05 5/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
03-01 DM/070253 2008.05.28 SWATCH AG 

(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), 
CH 

Cutie pentru ceas / 
Watch display case / 
Ecrin pour montres 

1 2013.05.28 6/2008 

06-13 DM/070309 2008.03.20 MEYTEKS TEKSTIL 
SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, TR

Faţă de masă / 
Table cloth / Nappe 

1 2013.03.20 6/2008 

08-07 DM/070299 2008.04.01 MAUER LOCKING 
SYSTEMS LTD, BG 

Suport pentru 
broasca lacătului, 
broască de lacăt / 
Holder for cylinder 
lock; cylinder locks / 
Support de serrure á 
barrillet; serrures á 
barrillet 

3 2013.04.01 6/2008 

09-01 DM/070327 2008.04.23 "FICOSOTA 
SYNTEZ" OOD, BG 

Butelii / Bottles / 
Bouteilles 

2 2013.04.23 6/2008 

09-01, 
03 

DM/069686 2008.01.28 
 

2007.07.27, 
29/287354, US 

V&S VIN & SPRIT 
AKTIEBOLAG 
(PUBL), SE 

Ambalaje pentru 
butelii, butelie / 
Packaging for 
bottles; bottle / 
Emballages pour 
bouteilles; bouteille 

4 2013.01.28 6/2008 

09-01, 
03 

DM/069719 2008.01.23 
 

2007.07.27, 
29/287358, US 

V&S VIN & SPRIT 
AKTIEBOLAG 
(PUBL), SE 

Ambalaje pentru 
butelii, butelie / 
Packaging for 
bottles; bottle / 
Emballages pour 
bouteilles; bouteille 

3 2013.01.23 6/2008 

10-02 DM/070250 2008.05.28 
 

2008.04.03, 
BASEL-

WORLD 2008, 
Basel, CH 

ENDURA AG 
(ENDURA SA) 
(ENDURA LTD.), 
CH 

Ceas / Watch / 
Montre 

1 2013.05.28 6/2008 

10-02 DM/070251 2008.05.28 
 

2008.04.03, 
BASEL-

WORLD 2008, 
Basel, CH 

LÉON HATOT SA 
(LÉON HATOT AG) 
(LÉON HATOT 
LTD), CH 

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2013.05.28 6/2008 

10-02 DM/070252 2008.05.28 
 

2008.04.03, 
BASEL-
WORLD, 

Basel, CH 

BLANCPAIN SA, CH Ceasuri de mână / 
Wristwatches / 
Montres-bracelets 

5 2013.05.28 6/2008 

10-02 DM/070254 2008.05.28 SWATCH AG 
(SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2013.05.28 6/2008 

10-02 DM/070266 2008.06.03 THE SWATCH 
GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE 
SWATCH GROUP 
MANAGEMENT 
SERVICES LTD), CH

Ceas de mână / 
Wristwatch / Montre-
bracelet 

1 2013.06.03 6/2008 

12-08 DM/069564 2007.12.17 
 

2007.07.19, 
000760905, EM 

VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSC
HAFT, DE 

Autovehicul / Motor 
vehicle / Véhicule 
automobile 

1 2012.12.17 6/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
15-07 DM/069613 2008.01.14 

 
2007.07.24, 
134099, CH 

SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A., CH 

Maşină pentru 
fabricarea şi 
distribuţia gheţei 
comestibile / 
Machine for making 
and dispensing 
edible ices / 
Machine pour la 
fabrication et 
distribution de 
glaces comestibles 

1 2013.01.14 6/2008 

15-07 DM/069634 2008.01.03 
 

2007.07.24, 
134183, CH 

SOCIÉTÉ DES 
PRODUITS 
NESTLÉ S.A., CH 

Maşini şi aparate 
pentru congelare şi 
îngheţare / 
Refrigerating and 
freezing machines 
and apparatus / 
Machines et 
appareils de 
réfrigération et 
congélation 

2 2013.01.03 6/2008 

23-02 DM/069753 2008.01.31 HTS 
INTERNATIONAL 
TRADING AG, CH 

Distribuitoare de 
produse igienice 
pentru toaletă, 
distribuitor de 
prosoape, distribuitor 
de hârtie / Dispenser 
of hygienic products 
for cleaning toilet; 
towel dispenser; 
paper dispenser / 
Distributeur de 
produits d'hygiéne 
pour la toilette; 
distributeur de 
serviettes; 
distributeur de 
papier 

3 2013.01.31 6/2008 

25-01 DM/069610 2008.01.10 MILONAS A 
GEORGIOS, GR 

Profiluri pentru 
ferestre şi uşi / 
Profiles for windows 
and doors / Profilés 
pour fenétres et 
portes 

23 2013.01.10 6/2008 
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ND4L Lista desenelorşi 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. dese-
nului şi  modelului 
industrial reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 DM/044218 KRAFT FOODS HOLDINGS, INC, US 2 2013.06.04(2R) 11/1998 6/2008 
2 DM/044794  ADC GMBH, DE 4 2013.07.13(2R) 1/1999 6/2008 
3 DM/044946 TISSOT S.A., CH 2 2013.08.24(2R) 1/1999 6/2008 
4 DM/045249 WESTFÄLISCHE TEXTIL-

GESELLSCHAFT KLINGENTHAL & 
CO. MBH, DE 

1 (1) 2013.09.16(2R) 2/1999 6/2008 

5 DM/046493 AUTOMOBILES LIGIER (SOCIÉTÉ 
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), FR 

2 2013.09.28(2R) 7/1999 6/2008 

6 DM/063932 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.07.04(1R) 3/2004 6/2008 

7 DM/063959 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.07.08(1R) 3/2004 6/2008 

8 DM/064070 SEPTONA S.A., GR 1 2013.06.25(1R) 3/2004 6/2008 
9 DM/064095 REHAU AG + CO, DE 2 2013.06.24(1R) 4/2004 6/2008 

10 DM/064137 GAMM S.R.L., IT 2 2013.07.14(1R) 4/2004 6/2008 
11 DM/064243 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
1 2013.09.05(1R) 4/2004 6/2008 

12 DM/064244 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.09.05(1R) 4/2004 6/2008 

13 DM/064245 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2013.09.05(1R) 4/2004 6/2008 

14 DM/064281 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A., CH 

1 2013.09.09(1R) 4/2004 6/2008 

15 DM/064299 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3 2013.09.15(1R) 4/2004 6/2008 

16 DM/064305 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2013.09.15(1R) 4/2004 6/2008 

17 DM/064325 ZAPF CREATION AG, DE 5 2013.07.25(1R) 4/2004 6/2008 
18 DM/064326 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
4 2013.09.15(1R) 4/2004 6/2008 

19 DM/064330 DAIMLER AG, DE 6 (1, 2, 3, 4, 6, 7) 2013.09.16(1R) 4/2004 6/2008 
20 DM/064341 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 

(SWATCH LTD.), CH 
24 2013.09.15(1R) 4/2004 6/2008 

21 DM/064342 DAIMLER AG, DE 3 2013.09.16(1R) 4/2004 6/2008 
22 DM/064343 DAIMLER AG, DE 1 2013.09.16(1R) 4/2004 6/2008 
23 DM/064349 WESTFÄLISCHE TEXTIL-

GESELLSCHAFT KLINGENTHAL & 
CO.MBH, DE 

9 (1, 6, 7, 9, 10, 11,  
13, 14, 15) 

2013.09.04(1R) 4/2004 6/2008 

24 DM/064466 VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, DE 

3 2013.07.07(1R) 5/2004 6/2008 
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VII 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor sau titlurilor de protecţie 
ale obiectelor de proprietate industrială 

 
n prezenta Secţiune sunt publicate modificările 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 anulate, revalidate; decăderi 
din drepturi; date privind contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising; lista eratelor. 
 

n the Section there are published 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, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, revalidated 
titles of protection; forfeiture of rights; data relating to the assignment, license, gage and franchise 
contracts; 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 Model de 

utilitate 
u 2004 0010 120 7/2005 

 
(73)  
LIMITED LIABILITY 
COMPANY "HEINEKEN 
BREWERY", RU  
Telmana 24, St. Petersburg  
nr. 193230,  
Federaţia Rusă  

(73)  
LIMITED LIABILITY 
COMPANY "HEINEKEN 
BREWERIES", RU 
Str. Telmana, d. 24,  
liter "A", Saint-Petersburg 
193230, Federaţia Rusă 

2 Cerere de  
înregistrare  
a mărcii 

019856 
 

–  6/2008 
10/2008 

 
 
 

(730) 
DAIMLERCHRYSLER 
COMPANY LLC (a limited 
liability company organized 
and existing under the laws 
of the State of Delaware), US 

(730)  
CHRYSLER LLC (a limited 
liability company organized 
and existing under the laws  
of the State of Delaware), US 
 

3 Cereri de 
înregistrare  
a mărcii 

020958 
021108 

– 
– 

2/2008 
3/2008 

 

(730)  
Cadbury Limited, GB 

(730)  
Cadbury UK Limited, GB 

4 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

021367 – 4/2008 
 
 
 
 

(730) 
RÎBNIŢCHII VINNO-
CONIACNÎI COMBINAT, 
zacrîtoe acţionernoe 
obşcestvo, MD 
Str. Cernîşevscki nr. 4, 
MD-5500, Rîbniţa,  
Republica Moldova 

(730) 
SOCIETATEA PE ACŢIUNI 
DE TIP ÎNCHIS "FABRICA DE 
VINURI ŞI CONIACURI DIN 
TIRASPOL "KVINT", MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica 
Moldova 

5 Marcă 000554 R238 7/1994 
10/1998 
11/2008 

(730)  
SMITH MEDICAL 
INTERNATIONAL LIMITED, GB

(730)  
SMITHS MEDICAL 
INTERNATIONAL LIMITED, GB

6 Marcă 001818 R1449 6/1995 
1/2005 

(730)  
Sumitomo Chemical Takeda 
Agro Company, Limited, JP 
16-3, Shinkawa 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japonia 

(730)  
SUMITOMO CHEMICAL 
COMPANY, LIMITED, JP 
27-1, Shinkawa  
2-chome, Chuo-ku, Tokyo 
104-8260, Japonia 

7 Marcă 000322 R1560 9/1994 
6/1995 
7/2003 

(730) 
FALLSTRASSE 40 8000 
MUNCHEN 70, Germania 

(730) 
Fallstrase 40, 81369 Munich, 
Germania 

8 Mărci 001668 R1682 7/1995 
3/2005 

11/2008 
 

(730)  
Toft Hall, Holmes Chapel 
Road, Toft, Knutsford, 
Cheshire, WA16 9PD, 
Regatul Unit 

(730)  
35 New Bridge Street, London 
EC4V 6BW, Regatul Unit 

9 Marcă 001664 R1759 8/1995 
3/2005 

11/2008 
 

(730) 
Toft Hall, Holmes Chapel 
Road, Toft, Knutsford, 
Cheshire, WA16 9PD, 
Regatul Unit 

(730) 
35 New Bridge Street, London 
EC4V 6BW, Regatul Unit 

10 Marcă 001542 R2570 12/1995 
2/2002 

10/2004 

(730)  
Salmisaarenranta 7, 00180 
Helsinki, Finlanda 

(730)  
Porkkalankatu 24, 00180 
HELSINKI, Finlanda 

11 Mărci 002401 
 
 
 

002390 

R2978  
 
 
 

R3957 

9/1995 
2/1996 
1/2004 
3/2004 
4/1996 

10/1996 
1/2004 
3/2004 

(730) 
LONDON FOG 
INDUSTRIES, INC., US 
1700 Westlake Avenue 
North, Suite 200, SEATTLE, 
Washington 98109-3012, 
Statele Unite ale Americii 

(730) 
LONDON FOG GROUP, INC., 
a Delaware corporation, US 
1700 Westlake Avenue North, 
Suite 200, SEATTLE, 
Washington 98109, Statele 
Unite ale Americii 
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1 2 3 4 5 6 7 
12 Mărci 005322 

 
 

005325 

5006 
 
 

5119 

5/1997 
10/1997 
11/2007 
6/1997 

11/1997 
11/2007 

(551)  
Marcă colectivă 

(550)  
Marcă individuală 

13 Mărci 005899 
 
 

011372 
 
 

012939 
 
 

013079 
 
 

019857 
 
 

019858 

R5474 
 
 

9648 
 
 

10797 
 
 

10846 
 
 

15823 
 
 

15824 

10/1997 
4/1998 

11/2008 
3/2003 
8/2003 

11/2008 
12/2003 
7/2004 

11/2008 
12/2003 
7/2004 

11/2008 
8/2007 
1/2008 

10/2008 
8/2007 
1/2008 

10/2008 

(730)  
DAIMLERCHRYSLER 
COMPANY LLC  
(a limited liability company 
organized and existing under 
the laws of the State of 
Delaware), US 

(730) 
CHRYSLER LLC  
(a limited liability company 
organized and existing under 
the laws of the State of 
Delaware), US 

14 Marcă 007992 6612 4/1999 
9/1999 

 
 

(730)  
16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75248, Statele 
Unite ale Americii 

(730)  
16251 Dallas Parkway, 
Addison, Texas 75001, Statele 
Unite ale Americii 

15 Marcă 008027 6787  5/1999 
11/1999 

 
 
 

(730) 
BACARDI & COMPANY 
LIMITED (corporaţia 
Cnezatului Liechtenştein), BS
Millar Road, New Providence, 
Commonwealth of Bahamas, 
Bahamas 

(730)  
Bacardi & Company Limited, 
corporaţia Cnezatului 
Liechtenstein, LI 
Aeulestrasse 5, 
FL-9490 Vaduz, Liechtenstein 

16 Marcă 008140 6807 6/1999 
12/1999 

 
 
 

(730)  
REEMTSMA 
CIGARETTENFABRIKEN 
GMBH, DE 
Parkstrasse 51,  
22605 Hamburg, Germania 

(730)  
Reemtsma Cigarettenfabriken 
GmbH, DE 
Max-Born-Strasse 4, 22761 
Hamburg, Germania 

17 Marcă 008176 6812 6/1999 
12/1999 

 
 
 

(730)  
ZORLUTEKS TEKSTIL 
TICARET VE SANAYI A.Ş., TR
Ambarli Petrol Ofis Tesisleri 
Yolu, Avcilar, TR-34840, 
Istanbul, Turcia 

(730) 
ZORLUTEKS TEKSTIL 
TICARET VE SANAYI 
ANONIM ŞIRKETI, TR 
Vasifcinar Cad. No. 91, 
Sultanhamam, Istanbul, Turcia 

18 Mărci 008235 
 
 

008556 
 

011312 

6843 
 
 

7205 
 

10065 

7/1999 
12/1999 
  9/2001 
11/1999 
5/2000 
9/2003 
2/2004 

(730)  
OPUS ONE, US 

(730) 
OPUS ONE WINERY LLC, US 
 

19 Marcă 008282 6893 7/1999 
1/2000 
7/2001 

11/2008 

(730) 
Toft Hall, Holmes Chapel 
Road, Toft, Knutsford, 
Cheshire, WA16 9PD, 
Regatul Unit 

(730) 
35 New Bridge Street, London 
EC4V 6BW, Regatul Unit 

20 Mărci 008163 
008164 

7346 
7347 

12/1999 
6/2000 

 
 

(730)  
KABUSHIKI KAISHA 
HITACHI SEISAKUSHO 
(funcţionând ca HITACHI, 
LTD), JP 
6, Kanda-Surugadai 4 
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japonia 

(730)  
KABUSHIKI KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO (d.b.a. 
HITACHI, Ltd.), JP 
6-6, Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japonia 

21 Mărci 008028 
008234 

8507 
8508 

9/2001 
3/2002 

 
 
 

(730)  
Bacardi & Company Limited, 
corporaţia Cnezatului 
Liechtenştein, BS 
Millar Road, New Providence, 
Commonwealth of Bahamas, 

(730)  
Bacardi & Company Limited, 
corporaţia Cnezatului 
Liechtenstein, LI 
Aeulestrasse 5,  
FL-9490 Vaduz, Liechtenştein 
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Bahamas 
22 Marcă 010286 8711 1/2002 

6/2002 
 
 

(730)  
Bd. Dacia nr. 47, bloc 2, ap. 9, 
MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730) 
Bd. Dacia nr. 53, bloc 4,  
MD-2062, Chişinău, 
Republica Moldova 

23 Mărci 012225 
 

014737 

10537 
 

12646 

11/2003 
5/2004 
4/2005 
9/2005 

(730)  
Cadbury Limited, GB 
 

(730)  
Cadbury UK Limited, GB 

24 Mărci 013781 
 
 

013782 
 
 

013783 
 
 

013785 
 
 

013786 
 
 

013787 

12684 
 
 

12685 
 
 

12686 
 
 

12687 
 
 

12688 
 
 

12689 

3/2005 
10/2005 
7/2008 
3/2005 

10/2005 
7/2008 
4/2005 

10/2005 
7/2008 
3/2005 

10/2005 
7/2008 
3/2005 

10/2005 
7/2008 
3/2005 

10/2005 
7/2008 

(730) 
ÎCS AGROTREAS S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 65,  
of. 508, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)  
Î.C.S. 
"CHIMAGROMARKETING" 
S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414,  
MD-2001, Chişinău,  
Republica Moldova 

25 Marcă 015235 12832 6/2005 
11/2005 

 
 

(730)  
58 South Service Road 
Melville, New York 11747,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
41 Pinelawn Road, Melville, 
New York 11747, Statele Unite 
ale Americii 

26 Mărci 018957 
 

019128 
 

019129 
 

019130 
 

019132 

15237 
 

15302 
 

15303 
 

15441 
 

15442 

4/2007 
9/2007 
4/2007 
9/2007 
4/2007 
9/2007 
5/2007 

10/2007 
5/2007 

10/2007 

(730) 
S.C. APROVET-IMPORT 
S.R.L., MD 
 

(730)  
S.C. "FRUCTALIA" S.R.L., MD 
 

27 Mărci 019662 
 

019663 
 

019664 

15772 
 

15773 
 

15774 

8/2007 
1/2008 
8/2007 
1/2008 
8/2007 
1/2008 

 

(730) 
Delta Holding S.A., GR 
59, Panepistimiou Str., 
10564 Athens, Grecia 
 

(730) 
VIVARTIA INDUSTRIAL AND 
COMERCIAL COMPANY OF 
FOOD PRODUCTS AND 
CATERING SERVICES S.A., GR
10 Ziridi str., mun. Amaroussio 
(Maroussi), 15123 Attica, 
Grecia 

28 Marcă 016706 15950 4/2006 
2/2008 

 

(730 
Salmisaarenranta 7, 00180 
HELSINKI, Finlanda 

(730)  
Porkkalankatu 24, 00180 
HELSINKI, Finlanda 

29 Marcă 020065 16713 2/2008 
8/2008 

(730)  
„AGEOPTIC” SRL, MD 

(730)  
SC "INTEROPTIC" SRL, MD 

30 Marcă 021423 16903 4/2008 
9/2008 

 

(730)  
ZERNOFF S.R.L., societate 
comercială, MD 

(730)  
ZERNOFF S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
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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 013825 

2003.10.29 
12690 7/2004 

10/2005 
GÂRBU Vladislav, MD  
Bd. Dacia nr. 3,  
bloc 1, ap. 168,  
MD-2038, Chişinău, 
Republica Moldova 

Banca Comercială  
"ProCredit Bank", MD 
Bd. Ştefan cel Mare  
şi Sfânt nr. 65, of. 901, 
MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

1247 
2008.11.11 

 

2 Marcă 017920 
2005.10.17 

14768 11/2006 
4/2007 

BAHVALOV Galina, MD
Bd. Dacia nr. 9,  
bloc 1, ap. 79,  
MD-2038, Chişinău,  
Republica Moldova 

Atanasova-Cataeva 
Mariana, MD 
Str. Belinski nr. 59,  
ap. 149, MD-2008, 
Chişinău, Republica 
Moldova 

1248 
2008.11.06 

 
 
 
 

3 Marcă 005230 
1996.03.01 

R4932 1/1997 
9/1997 

UNILEVER N.V., NL 
Weena  455, 3013 AL 
ROTTERDAM, 
Olanda 
 

Project Egg Ltd, KY 
Walker House, PO 
Box 908GT, Mary 
Street, George Town,  
Grand Cayman, 
Insulele Caimane 

1250 
2008.11.06 

 

4 Marcă 
 
 
 
Cerere de 
înregis-
trare a 
mărcii 

016682 
2005.04.07 

 
 

022571 
2008.01.09 

13899 
 
 
 

– 

3/2006 
9/2006 
4/2007 

 
10/2008 

DIRAX-PLUS S.R.L., 
SOCIETATE 
COMERCIALĂ, MD 
Str. Alecu Russo  
nr. 63/4, ap. 76, 
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

MALAHOV Dmitri, MD 
Str. Alecu Russo,  
nr. 63/4, ap. 76,  
MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

1255 
2008.10.15 

 

5 Desene/ 
modele 
indus-
triale 

f 2004 0026 
2004.02.27 
f 2004 0160 
2004.10.29 
f 2005 0054 
2005.04.08 
f 2005 0073 
2005.06.06 
f 2005 0092 
2005.07.19 

649 
 

755 
 

820 
 

866 
 

867 

11/2004 
8/2005 
7/2005 
4/2006 

11/2005 
7/2006 
4/2006 

12/2006 
4/2006 

12/2006 

ESMALDA S.R.L., MD
Str. Columna nr. 108, 
MD-2005, Chişinău, 
Republica Moldova  
 
 

ÎCS „SUVOROV–VIN” 
S.R.L., MD 
Str. Columna nr. 108,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova  
 
 

1260 
2008.11.03 

6 Mărci 020175 
2006.10.18 

020176 
2006.10.18 

 

16328 
 

16329 
 

12/2007 
5/2008 

12/2007 
5/2008 

 

FARMINA S.R.L., MD  
Str. Ciocana nr. 8,  
bloc 1, MD-2044, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
 
 

Obchtchestvo s 
ogranitchennoi 
otvetstvennostyou 
sovmestnoe 
predpriyatie 
"BIELITA", BY 
29a, oul. Dekabristov  
BY-220089 Minsk, 
Belarus 

1263 
2008.11.04 

 

7 Marcă 
 

008081 
1998.08.10 

6733 5/1999 
11/1999 

Parke, Davis & 
Company, US  
201 Tabor Road, 
Morris Plains,  
New Jersey 07950, 
Statele Unite ale 
Americii 

F.I.R.M.A., Fabbrica 
Italiana Ritrovati 
Medicinali ed Affini 
S.p.A., IT 
37 Via di Scandicci, 
Firenze, Italia 
 

1266 
2008.11.05 

 
 
 
 

8 Marcă 
 

012159 
2002.10.03 

10519 11/2003 
5/2004 

Hendrix Bail S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu 
nr. 63, MD-2012, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
 

Nutritek 
International, Corp., 
GB 
P.O. Box 3321, Road 
Town, Tortola, British 
Virgin  Islands, nr. de 
înregistrare 585930,  
Regatul Unit 

1269 
2008.11.06 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
9 Marcă 

 
009472 

2000.07.05 
 

8015 1/2001 
6/2001 
1/2008 
5/2008 
6/2008 

Wired Digital, Inc., US 
100 Fifth Avenue, 
Waltham, 
Massachusetts 02451, 
Statele Unite ale 
Americii 

Wired Ventures, Inc., 
US 
100 Fifth Avenue, 
Waltham, 
Massachusetts 
02451, Statele Unite 
ale Americii 

1271 
2008.11.06 

 

10 Marcă 019631 
2006.07.05 

15644 7/2007 
12/2007 

ASPRIOM 
INVESTMENTS 
LIMITED, CY 
Annis Komninis, 29A 
P.C. 1061, Nicosia, 
Cipru 

UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM, 
Olanda 
 

1272 
2008.11.07 

 
 
 
 

11 Marcă 
 

002488 
1994.07.13 

R1193 4/1995 
11/2005 
10/2007 
1/2008 
5/2008 
9/2008 
11/2008 

INDESIT COMPANY 
SPA, IT  
Viale Aristide Merloni 
47, 60044, Fabriano 
(AN), Italia 
 

INDESIT   COMPANY 
LUXEMBOURG S.A., 
LU 
5 Rue Jean Monnet,  
L-1724, Luxembourg 

1279 
2008.11.19 

 

 

 
 

Lista contractelor de licenţă 

Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, 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. titlului 
de 

protecţie 

Nr. BOPI Licenţiator Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1   Marcă 14575 3/2007 
11/2007 

 

CARLO PAZOLINI TM 
GLOBAL SERVICE 
LIMITED, IE 
70 Sir John 
Rogerson's Quay, 
Dublin 2, Irlanda 

CARLO 
PAZOLINI 
PARTICIPATIOS 
S.à.r.L., LU 
52-54 Avenue du X 
Septembre,  
L-2550 Luxembourg, 
Grand Duchy of 
Luxembourg, 
Luxembourg 

1. Licenţă exclusivă. 
2. Termenul de 
acţiune  
a contractului - de la 
04.04.2008 până la 
03.04.2011.  
3. Teritoriul de 
acţiune – Republica 
Moldova. 

1280 
2008.11.19 

 
 

Contracte de licenţă modificate  
 

În baza cererii nr. 1401 din 04.09.2008 în contractul de licenţă exclusivă referitor la 
marca nr. 11777 încheiat între licenţiatorul Rudic Valeriu, MD şi licenţiatul FICOTEHFARM S.R.L., 
MD şi înregistrat cu nr. 962 la 23.08.2006 pct. 6.1 şi 12.1. se modifică după cum urmează: 
„Acţiunea contractului se prelungeşte pentru perioada de valabilitate a mărcii până la 15.01.2014.”.   
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FA9A 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 FR a 2004 0204 2003.02.19 2008.11.19 12/2004 
2 DE a 2004 0296 2003.05.15 2008.11.19 5/2005 
3 FR a 2005 0148 2003.11.20 2008.11.19 9/2005 
4 FR a 2005 0387 2004.06.23 2008.11.19 8/2006 

 
 

NF2A/NF4A Lista brevetelor de invenţie revalidate 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul brevetului, 

data depozitului, numele sau denumirea titularului, codul ţării 
conform normei ST. 3 OMPI, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. brevet 

(22) 
Data depozit 

(73) 
Titularul, cod ST.OMPI 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2743 2003.03.13 CERBARI Alexandru, MD; STAŞCOV Eugen, MD; 
PARASCA Dumitru, MD 

2008.03.13 

 
 

KA4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  
de menţinere în vigoare a brevetului (cu dreptul  

de restabilire), conform art. 68 din Legea  
nr. 50-XVI/2008 privind protecţia invenţiilor  

(situaţia la 2008.12.31) 
Se publică următoarele date: numărul curent, numele sau denumirea titularului, codul ţării conform normei 

ST. 3 OMPI, numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titularul, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data 
încetării 

valabilităţii 
1 CEBOTARI Ion, MD; COPOTIENCO Serghei, MD 1534 98-0116 1998.05.15 2008.05.15 
2 DORUC Andrei, MD; ŢÂBÂRNĂ Gheorghe, MD; DORUC 

Serghei, MD; RAILEAN Eugen, MD;  
ŢÂBÂRNĂ Andrei, MD 

2543 a 2004 0119 2004.05.14 2008.05.14 

3 DORUC Andrei, MD; ŢÂBÂRNĂ Gheorghe, MD; DORUC 
Serghei, MD; ŢÂBÂRNĂ Andrei, MD 

2544 a 2004 0120 2004.05.14 2008.05.14 

4 DORUC Andrei, MD; ŢÂBÂRNĂ Gheorghe, MD; DORUC 
Serghei, MD; ŢÂBÂRNĂ Andrei, MD 

2601 a 2004 0121 2004.05.14 2008.05.14 

5 ERHAN Nicolae, MD 3246 a 2006 0134 2006.05.03 2008.05.03 
6 GÎRBEA Aurel, MD 3284 a 2006 0148 2006.05.30 2008.05.30 
7 INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI 

SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 
2035 a 2001 0172 2001.05.28 2008.05.28 

8 INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, 
MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE 
ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD 

2319 a 2003 0128 2003.05.30 2008.05.30 

9 OLIN Ion, MD 946 97-0148 1997.05.20 2008.05.20 
10 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2476 a 2003 0117 2003.05.14 2008.05.14 
11 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2479 a 2003 0116 2003.05.14 2008.05.14 
12 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 2524 a 2003 0118 2003.05.19 2008.05.19 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I)  

 102 

Lista cererilor de înregistrare a mărcii retrase 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, data 

retragerii cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr.  
crt. 

(210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Nr. BOPI 

1 020618 2007.01.24 2008.11.19 5/2008 
2 020663 2007.02.02 2008.11.26 12/2007 

 
 

Lista cererilor de înregistrare a mărcilor retrase  
în temeiul neîndeplinirii condiţiilor art. 46  

din Legea nr. 38-XVI/2008 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, data retragerii 

cererii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii 

Nr. crt. (210) 
Nr. de depozit 

(220) 
Data de depozit 

Data retragerii Nr. BOPI 

1 012998 2003.03.19 2008.11.28 5/2004 
2 018758 2006.02.15 2008.11.27 2/2007 
3 019420 2006.06.05 2008.10.28 12/2007 
4 020472 2006.12.25 2008.10.28 12/2007 
5 020484 2006.12.29 2008.10.28 12/2007 
6 020495 2006.12.19 2008.10.28 12/2007 
7 020506 2006. 12.22 2008.10.28 12/2007 
8 020526 2006.10.28 2008.10.28 12/2007 
9 020680 2007.02.07 2008.10.28 12/2007 

10 020679 2006.10.28 2008.10.28 12/2007 
11 020789 2007.03.27 2008.10.28 12/2007 
12 020791 2007.03.23 2008.10.28 12/2007 

 
Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora  

expiră în trimestrul I/2009 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit, 

denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

Nr. crt. (111)  
Numărul de ordine  

al înregistrării 

(210) 
Numărul  

de depozit 

(540) 
Denumirea mărcii 

(181/186)  
Data expirării 

valabilităţii 
(730) Titularul, cod ST. 3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R117 000394 STOCKI  

ШТОКИ 
2009.03.18 CONOPCO, INC., US 

2 R281 000488 QUIKSILVER 2009.01.06 QS Holdings Sarl, LU 
3 R287 000688 BLUE CROSS 2009.02.23 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD 

ASSOCIATION  AN ILLINOIS NOT-
FOR-PROFIT CORPORATION, US 

4 R288 000689 + 2009.02.23 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD 
ASSOCIATION AN ILLINOIS NOT-
FOR-PROFIT CORPORATION, US 

5 R289 000690  2009.02.23 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD 
ASSOCIATION  AN ILLINOIS NOT-
FOR-PROFIT CORPORATION, US 

6 R290 000691 BLUE SHIELD 2009.02.23 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD 
ASSOCIATION  AN ILLINOIS NOT-
FOR-PROFIT CORPORATION, US 
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7 6931 008339 ENRICH 2009.01.11 The Enrich Corporation, US 
8 6932 008341 NATUSAN 2009.01.11 MARS, INCORPORATED, US 
9 6953 008344 WORLDSHIP 2009.01.04 United Parcel Service of America, 

Inc., US 
10 6965 008336 BRIARA 2009.01.06 Pfizer Products Inc., corporaţie 

organizată şi existentă conform 
legilor statului Connecticut, US 

11 6966 008337 INFINAIR 2009.01.06 Pfizer Products Inc., corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Connecticut, US 

12 6967 008349 MAXAIR 2009.01.06 Cadbury Ireland Ltd., IE 
13 6975 008350 ENRICH 

INTERNATIONAL 
2009.01.11 The Enrich Corporation, US 

14 6976 008352 VASAV 2009.01.14 Bristol-Myers Squibb Pharma 
Company, US 

15 6977 008353 LUMAXIS 2009.01.14 Bristol-Myers Squibb Pharma 
Company, US 

16 6978 008362 MYTHOS 2009.01.20 GLAROM IMPORT EXPORT S.R.L., 
societate comercială, RO 

17 6979 008386 CATERPILLAR 2009.01.29 Caterpillar, Inc., US 
18 6980 008387 CALVIN 2009.01.29 CALVIN KLEIN TRADEMARK 

TRUST (Business Trust din 
Delaware), US 

19 6981 008388 CAT 2009.01.29 Caterpillar, Inc., US 
20 6982 008391 DENTA RASK 2009.01.29 Mars, Incorporated, US 
21 6983 008395 citigroup 2009.02.01 Citigroup Inc., corporaţie organizată 

şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

22 6984 008399 LIFEPAK 2009.02.04 Physio-Control, Inc., US 
23 6990 008354 ANGHEL  

VASILE ION  
АНГЕЛ ВАСИЛИЙ 

ИВАНОВИЧ 

2009.01.11 Vinăria-Bardar S.A., fabrică  
de vinuri, MD 

24 6991 008355 CONTE 
PARAVICINI  

ГРАФ 
ПАРАВИЧИНИ 

2009.01.11 Vinăria-Bardar S.A., fabrică  
de vinuri, MD 

25 6992 008356 ELENA DONICI  
ЕЛЕНА ДОНИЧ 

2009.01.11 Vinăria-Bardar S.A., fabrică de 
vinuri, MD 

26 6993 008357 CRISTI GRIGORII 
ION  

КРИСТИ 
ГРИГОРИЙ 
ИВАНОВИЧ 

2009.01.11 VINORUM HOLDINGS LIMITED, GI 

27 6994 008358 ŞUSTOV N.L.   
ШУСТОВ Н.Л. 

2009.01.13 Vinăria-Bardar S.A., fabrică de 
vinuri, MD 

28 6995 008368 APOCALIPS 
АПОКАЛИПСИС 

2009.01.21 LEVA Simion, MD 

29 6996 008412 PRESTIGE 2009.02.16 BAYER Altiengesellschaft, DE 
30 6998 008415 ALL THAT 2009.02.16 Viacom International Inc., US 
31 7005 008366 ЧЕРНЫЙ АИСТ 2009.01.21 AROMA, întreprindere de stat, 

combinat de produse alcoolice, MD 
32 7009 008389 ORANGINA 2009.01.29 Schweppes International Limited, GB 
33 7010 008390 ORANGINA 2009.01.29 Schweppes International Limited, GB 
34 7011 008394 ORZEL 2009.01.29 TAIHO PHARMACEUTICAL Co., 

LTD, a corporation established 
under the laws of Japan, JP 

35 7013 008403 ABREZE 2009.02.12 Pfizer Products Inc., corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Connecticut, US 

36 7014 008405 EAZAIR 2009.02.12 Pfizer Products Inc., corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Connecticut, US 

37 7015 008406 EBREZA 2009.02.12 Pfizer Products Inc., corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Connecticut, US 

38 7016 008410 EXUBERA 2009.02.15 Pfizer Products Inc., corporaţie 
organizată şi existentă conform 
legilor statului Connecticut, US 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I)  

 104 

 

1 2 3 4 5 6 
39 7017 008411 REHYDRON 

РЕГИДРОН 
2009.02.15 Orion Corporation, companie  

din Finlanda, FI 
40 7018 008436 TOYOTA  D-4 2009.02.16 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION), JP 

41 7019 008507 ENSEMBLE 2009.03.09 THE GILLETTE COMPANY, US 
42 7020 008508 VENUS 2009.03.09 THE GILLETTE COMPANY, US 
43 7023 008360 MAYFAIR 2009.01.19 GALLAHER LIMITED, GB 
44 7024 008398 FIRST DUO 2009.02.03 DANDY SAKIZ VE ŞEKERLEME 

SANAYI ANONIM ŞIRKETI, TR 
45 7027 008416 ALLEGRA'S 

WINDOW 
2009.02.16 Viacom International Inc., US 

46 7028 008417 ANGRY 
BEAVERS 

2009.02.16 Viacom International Inc., US 

47 7029 008418 CLARISSA 
EXPLAINS IT ALL 

2009.02.16 Viacom International Inc., US 

48 7030 008419 EUREEKA'S 
CASTLE 

2009.02.16 Viacom International Inc., US 

49 7031 008420 GLOBAL GUTS 2009.02.16 Viacom International Inc., US 
50 7032 008421 HEY ARNOLD! 2009.02.16 Viacom International Inc., US 
51 7033 008422 KABLAM! 2009.02.16 Viacom International Inc., US 
52 7034 008423 KENAN & KEL 2009.02.16 Viacom International Inc., US 
53 7035 008424 LEGENDS OF 

THE HIDDEN 
TEMPLE 

2009.02.16 Viacom International Inc., US 

54 7036 008425 ROCKO'S 
MODERN LIFE 

2009.02.16 Viacom International Inc., US 

55 7037 008426 THE 
ADVENTURES 

OF PETE & PETE 

2009.02.16 Viacom International Inc., US 

56 7038 008427 THE JOURNEY 
OF ALLEN 
STRANGE 

2009.02.16 Viacom International Inc., US 

57 7039 008428 THE REN & 
STIMPY SHOW 

2009.02.16 Viacom International Inc., US 

58 7040 008445 PHYSIQUE 2009.02.19 THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY, US 

59 7046 008377 SKYY VODKA 2009.01.18 Skyy Spirits, LLC, US 
60 7047 008450 m&m΄s CRISPY 2009.02.22 MARS, INCORPORATED, US 
61 7048 008449 m 2009.02.22 MARS, INCORPORATED, US 
62 7049 008451 TROPICAL Skittles 2009.02.22 MARS, INCORPORATED, US 
63 7050 008458 COCOAPRO 2009.02.25 MARS, INCORPORATED, US 
64 7051 008471 TEMS 2009.03.01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE
65 7052 008492 ESCAYA 2009.03.03 MARS, INCORPORATED, US 
66 7053 008493 Дайте Вашей 

собаке больше 
жизни 

2009.03.03 Affinity Petcare, S.A., ES 

67 7054 008494 M&M΄s minis 2009.03.03 MARS, INCORPORATED, US 
68 7055 008496 OVELLA 2009.03.04 MARS, INCORPORATED, US 
69 7056 008510 Milky Way  ISE 

CREAM 
2009.03.10 MARS, INCORPORATED, US 

70 7059 008407 NUTRACERAMID
E 

2009.02.12 Kao Kabushiki Kaisha (also trading as 
Kao Corporation), JP 

71 7078 008372 Dr. Theiss 
Multivitamol 

2009.01.22 Dr. Theiss Naturwaren GmbH, DE 

72 7079 008373 Dr. Theiss 
Gerovital 

2009.01.22 Dr. Theiss Naturwaren GmbH, DE 

73 7080 008380 Dr. Theiss Angi 
Sept 

2009.01.22 Dr. Theiss Naturwaren GmbH, DE 

74 7081 008381 Dr. Theiss Nova 
Figura 

2009.01.22 Dr. Theiss Naturwaren GmbH, DE 

75 7082 008382 Natusana 2009.01.22 Dr. Theiss Naturwaren GmbH, DE 
76 7083 008383 Dr. Theiss 

Salviadent 
2009.01.22 Dr. Theiss Naturwaren GmbH, DE 

77 7084 008400 VILAYA 2009.02.04 Pfizer Products Inc., corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Connecticut, US 

78 7085 008433 INTEL 
WEBOUTFITTER 

2009.02.16 INTEL CORPORATION, corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 
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79 7086 008434  2009.02.16 INTEL CORPORATION, corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

80 7087 008452 TINO 2009.02.23 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.), JP 

81 7088 008472 BUBBLICIOUS 2009.03.02 Cadbury Ireland Ltd., IE 
82 7089 008474 TRIDENT 2009.03.02 Cadbury Ireland Ltd., IE 
83 7090 008475 TRIDENT 

ADVANTAGE 
2009.03.02 Cadbury Ireland Ltd., IE 

84 7091 008511 SAHARA 2009.03.11 Elite International B.V., NL 
85 7092 008512 ITANIUM 2009.03.11 INTEL CORPORATION, corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

86 7093 008521 VIGOROUS  
ВИГОРОС 

2009.03.19 OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI 
OTVETSTVENNOSTYU EVER RAIT 
INTERNESHNL KO., RU 

87 7094 008525 ZYBAN 2009.03.23 Glaxo Group Limited, GB 
88 7095 008526 ALVESIN 2009.03.23 Berlin-Chemie AG, DE 
89 7098 008482 FARAON  

ФАРАОН 
2009.02.19 VULCANUS-PLUS S.R.L., MD 

90 7099 008483 NAVIGATOR  
НАВИГАТОР 

2009.02.19 VULCANUS-PLUS S.R.L., MD 

91 7100 008484 GRAND BARON 2009.02.19 VULCANUS-PLUS S.R.L., MD 
92 7101 008485 CORSAR  

КОРСАР 
2009.02.19 VULCANUS-PLUS S.R.L., MD 

93 7102 008486 VIKING  ВИКИНГ 2009.02.19 VULCANUS-PLUS S.R.L., MD 
94 7103 008469 Spicuşor 2009.02.26 FRANZELUŢA S.A., combinat  

de panificaţie din Chişinău, MD 
95 7111 008351 ip 2009.01.13 GRIGORIU Valeriu, MD 
96 7114 008459 PLUSSSZ POP! 2009.02.25 PHARMAVIT RT., HU 
97 7119 008379 DEXTER'S 

LABORATORY 
2009.01.21 The Cartoon Network, Inc., US 

98 7120 008453 JOHNNY BRAVO 2009.02.24 The Cartoon Network, Inc., US 
99 7121 008454 SPACE GHOST  

COAST TO COAST
2009.02.24 The Cartoon Network, Inc., US 

100 7123 008456 COW and 
CHICKEN 

2009.02.24 The Cartoon Network, Inc., US 

101 7124 008457 I AM WEASEL. 2009.02.24 The Cartoon Network, Inc., US 
102 7125 008461 KANGOL 2009.02.25 Kangol Limited, GB 
103 7144 008513 DAYTEK 2009.03.11 DAEWOO INTERNATIONAL  

CORPORATION, KR 
104 7145 008531 CELEBREX 2009.03.24 G.D. Searle LLC, corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

105 7164 008429 NICKELODEON 2009.02.16 Viacom International Inc., US 
106 7165 008430 NICK AT NITE 2009.02.16 Viacom International Inc., US 
107 7166 008431 RUGRATS 2009.02.16 Viacom International Inc., US 
108 7167 008463 ACROBAT 2009.02.25 BASF Agro B.V., Arnhem (NL) 

Zweigniederlassung Wädenswil, CH 
109 7168 008464 FASTAC 2009.02.25 BASF Agro B.V., Arnhem (NL) 

Zweigniederlassung Wädenswil, CH 
110 7169 008465 STOMP 2009.02.25 BASF Agro B.V., Arnhem (NL) 

Zweigniederlassung Wädenswil, CH 
111 7170 008466 ARSENAL 2009.02.25 BASF Agrochemical Products B.V., NL 
112 7171 008467 STORM 2009.02.25 BASF Agro B.V., Arnhem (NL) 

Zweigniederlassung Wädenswil, CH 
113 7172 008468 PIVOT 2009.02.25 BASF Agrochemical Products B.V., NL 
114 7173 008514 ALLDAYS 2009.03.12 THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY, US 
115 7174 008529 IGLOO 2009.03.16 IGLOO PRODUCTS CORP., 

corporaţia statului Delaware, US 
116 7179 008477 BISEPTRIM 2009.03.02 EUROFARMACO S.A., întreprindere 

mixtă moldo-română, MD 
117 7180 008478 DIGESTIN 2009.03.02 EUROFARMACO S.A., întreprindere 

mixtă moldo-română, MD 
118 7181 008479 EFITUSIN 2009.03.02 EUROFARMACO S.A., întreprindere 

mixtă moldo-română, MD 
119 7182 008498 ANTIGRIPPIN   

АНТИГРИППИН 
2009.03.05 Natur Produkt International Ltd., RU 
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120 7183 008499 MULTIVIT 

МУЛЬТИВИТ 
2009.03.05 Natur Produkt International Ltd., RU 

121 7184 008500 GEROVIT 
ГЕРОВИТ 

2009.03.05 Natur Produkt International Ltd., RU 

122 7185 008501 ANTI-ANGIN  
АНТИ-АНГИН 

2009.03.05 Natur Produkt International Ltd., RU 

123 7192 008502 dnt ASOCIAŢIA 
DNT DYNAMIC 

NETWORK 
TECHNOLOGIES 

2009.03.05 DNT, asociaţie, MD 

124 7193 008515 dekart 2009.03.12 DEKART S.R.L., companie, MD 
125 7194 008517 The underground 

club   
Black Elephant 

2009.03.17 GAMA-CONSULT & USKOV, 
întreprindere individuală, MD 

126 7195 008518 Черный Слон 2009.03.17 GAMA-CONSULT & USKOV, 
întreprindere individuală, MD 

127 7199 008516 UPS.COM 2009.03.12 United Parcel Service of America, Inc., 
US 

128 7204 008338 VERVESS 2009.01.06 Pfizer Products Inc., corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului Connecticut, US 

129 7214 008369 CBS 2009.01.21 CBS Broadcasting Inc., corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului New York, US 

130 7215 008370  2009.01.21 CBS Broadcasting Inc., corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului New York, US 

131 7218 008473 DENTYNE ICE 2009.03.02 Cadbury Ireland Ltd., IE 
132 7219 008547 LIMINOS 2009.03.31 Glaxo Group Limited, GB 
133 7240 008440 ЧЕРНАЯ ШАЛЬ 

К 200-летию  
А.С. Пушкина 
1799   1999 

2009.02.19 WEST WORLDWIDE CORP. S.R.L., 
întreprindere mixtă moldo-rusă, MD 

134 7241 008441 ЦАРСКОЕ СЕЛО 
К 200-летию  
А.С. Пушкина 
1799   1999 

2009.02.19 WEST WORLDWIDE CORP. S.R.L., 
întreprindere mixtă moldo-rusă, MD 

135 7242 008442 МИХАЙЛОВСКОЕ
К 200-летию  
А.С. Пушкина 
1799   1999 

2009.02.19 WEST WORLDWIDE CORP. S.R.L., 
întreprindere mixtă moldo-rusă, MD 

136 7243 008443 БОЛДИНСКАЯ 
ОСЕНЬ 

К 200-летию  
А.С. Пушкина 
1799   1999 

2009.02.19 WEST WORLDWIDE CORP. S.R.L., 
întreprindere mixtă moldo-rusă, MD 

137 7244 008444 МЕДНЫЙ 
ВСАДНИК 
К 200-летию  
А.С. Пушкина 
1799   1999 

2009.02.19 WEST WORLDWIDE CORP. S.R.L., 
întreprindere mixtă moldo-rusă, MD 

138 7245 008488 Schweppes 2009.03.03 ATLANTIC INDUSTRIES, KY 
139 7246 008497 P&P 2009.03.05 P & P SERVICE S.A., MD 
140 7263 008530 SPACE MATE 2009.03.16 IGLOO PRODUCTS CORP., 

corporaţia statului Delaware, US 
141 7264 008534 PATERNINA 2009.03.25 FEDERICO PATERNINA S.A., ES 
142 7265 008538 SPI 

YUBILEYNAYA  
RUSSIAN VODKA 

2009.03.30 Spirits International N.V., AN 

143 7266 008541 SIBIRSKAYA 
RUSSIAN VODKA 

SPI 

2009.03.30 Spirits International N.V., AN 

144 7267 008542 СИБИРСКАЯ 
ВОДКА RUSSIAN 

VODKA SPI 

2009.03.30 Spirits International N.V., AN 

145 7268 008543 LIMONNAYA 
RUSSIAN VODKA 

SPI 

2009.03.30 Spirits International N.V., AN 

146 7269 008546 STARKA 
RUSSIAN VODKA 

SPI 

2009.03.30 Spirits International N.V., AN 
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147 7288 008432 M 2009.02.16 PRODUCTION CORPORATION 

MINSK MOTOR PLANT, BY 
148 7289 008495 AIR FRESH 2009.03.03 RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 

LIMITED, GB 
149 7290 008532 PRINT IMOBIL 2009.03.25 PRINT IMOBIL S.R.L., MD 
150 7291 008363 KAPFEROL 2009.01.19 BIOCHEMTECH S.R.L., firmă 

ştiinţifică de producţie, MD 
151 7309 008404 ABREZIN 2009.02.12 Pfizer Products Inc., corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor 
statului Connecticut, US 

152 7360 008553  2009.03.16 INDUSTRIA DE TABACO LEON 
JIMENES S.A., DO 

153 7393 008448 AUSPICIUM 
MELIORIS AEVI 

2009.02.18 Cooperativnoe Aghentstvo 
Intellectualinoi Sobstvennosti 
”INTELS”, RU 

154 7418 008462 KANGOL 2009.02.25 Kangol Limited, GB 
155 7450 008535 OKHOTNICHYA 

RUSSIAN VODKA 
HUNTERS 

VODKA SPI 

2009.03.30 Spirits International N.V., AN 

156 7461 008460 FISHER 
SCIENTIFIC 

2009.02.25 Fisher Scientific Company L.L.C., a 
Delaware Limited Liability Company, US 

157 7473 008551 DONNA ROSE 2009.03.29 LARGA-VIN S.R.L., întreprindere 
mixtă moldo-irlandeză, MD 

158 7480 008409 BP AMOCO 2009.02.12 BP Amoco p.l.c., GB 
159 7486 008365 MOLDAVSCHII  

AIST 
2009.01.21 AROMA S.A., MD 

160 7527 008522 STAR WARS 2009.03.19 Lucasfilm Entertainment Company 
Ltd., US 

161 7546 008533 GIVE IT SOME 
JUICE! 

2009.03.25 MARS, INCORPORATED, US 

162 7547 008552 AMOY 2009.03.15 AJINOMOTO CO., INC., JP 
163 7591 008523  2009.03.22 CABLE AND WIRELESS PLC, GB 
164 7592 008524 C&W 2009.03.22 CABLE AND WIRELESS PLC, GB 
165 7614 008367 ЛУЧЕЗАРНЫЙ 

АИСТ 
2009.01.21 AROMA, întreprindere de stat, 

combinat de produse alcoolice, MD 
166 7630 008539 PERTSOVKA  

Pepper vodka 
RUSSIAN VODKA 

SPI 

2009.03.30 Spiritis International N.V., AN 

167 7631 008540 PERTSOVKA 
ПЕРЦОВКА 

Настойка горькая 
SPI 

2009.03.30 Spirits International N.V., AN 

168 7680 008371 HOTEL CODRU 2009.01.22 CODRU, complex hotelier, MD 
169 7683 008487 NATOGHEIA  E 2009.03.03 MOVITAL S.R.L., MD 
170 7702 008470 F 2009.02.26 FRANZELUŢA S.A., combinat  

de panificaţie din Chişinău, MD 
171 7744 008489 MasterFoodServices 2009.03.03 MARS, INCORPORATED, US 
172 7745 008490 MasterFoodServices 2009.03.03 MARS, INCORPORATED, US 
173 7746 008520 GV GHETLOVIN 2009.03.22 GHETLOVIN S.A., MD 
174 7764 008435 SOLARIS 2009.02.16 Sun Microsystems, Inc., US 
175 7765 008438 VALOGRVIN 2009.02.19 VALOGRVIN S.A., MD 
176 7785 008536 OKHOTNICHYA 

Охотничья  SPI 
2009.03.30 Spirits International N.V., AN 

177 7786 008537 YUBILEYNAYA 
ЮБИЛЕЙНАЯ 
ОСОБАЯ SPI 

2009.03.30 Spirits International N.V., AN 

178 7787 008544 LIMONNAYA 
Лимонная  SPI 

2009.03.30 Spirits International N.V., AN 

179 7788 008545 STARKA  
СТАРКА SPI 

2009.03.30 Spirits International N.V., AN 

180 7800 009238 KENT DETOURS 2009.03.05 World Investment Company 
Limited, GB 

181 7826 008340 TERATHANE 2009.01.11 INVISTA Technologies S.a.r.l., A 
Luxembourg Company, CH 

182 7973 008342 PROMISES 2009.01.13 MARS, INCORPORATED, US 
183 8139 008437 NISTRU VIN 2009.02.19 NISTRU-VIN, întreptindere de stat, D 
184 8191 008491 M&M΄s 2009.03.03 MARS, INCORPORATED, US 
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185 8492 008480 ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ 

GOLDEN BEACH  
2009.03.15 INTERTABACO S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
186 8509 008396  2009.02.01 Citigroup Inc., corporaţie organizată  

şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 

187 9035 008476 EF 
EUROFARMACO 

2009.03.02 Eurofarmaco S. A., întreprindere mixtă 
moldo-română, MD 

188 10111 008446 INTELS 2009.02.18 INTELS, Cooperativnoe Aghentstvo 
Intellectualinoi Sobstvennosti, RU 

189 10112 008447 ИНТЭЛС 2009.02.18 INTELS, Cooperativnoe Aghentstvo 
Intellectualinoi Sobstvennosti, RU 

 
Lista mărcilor anulate  

 
1. În baza cererii nr. 2860 din 2008.07.24 şi prin decizia din 2008.11.18 este anulată 

înregistrarea mărcii nr. 10129, titular Mobiasbanca S.A., bancă comercială, MD, str. Tighina, nr. 65, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova. 

 
2. În baza cererii nr. 3378 din 2008.09.05 şi prin decizia din 2008.11.18 este anulată 

înregistrarea mărcii nr. 11862, titular EFES-VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., întreprindere 
mixtă, MD, str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, Chişinău, Republica Moldova. 

 
3. În baza cererii nr. 3377 din 2008.09.09 şi prin decizia din 2008.11.18 este anulată 

înregistrarea mărcii nr. 13099, titular EFES-VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., întreprindere 
mixtă, MD, str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, Chişinău, Republica Moldova. 
 

Lista mărcilor anulate  
conform art. 16(1) din Legea nr. 38-XVI/2008 

Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de ordine al înregistrării, numărul de depozit,  
denumirea mărcii, data expirării valabilităţii, titularul şi codul ţării conform normei ST. 3 OMPI 

Nr. 
crt. 

(111) 
Numărul  
de ordine 

al 
înregistrării 

(210) 
Numărul de 

depozit 

(540) 
Denumirea 

mărcii 

(181/186) 
Data expirării 

valabilităţii 

(730) 
Titularul, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 6099 007827  2008.05.25 OLNAVI ENTERPRISES LIMITED, CY 

25, Spyrou Araouzou Street, Berengaria Building, 
2nd floor, Limassol, Cipru 

2 6508 007785 Nefis 2008.05.11 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD 
Str. Miron Costin nr. 11,  
MD-5101, Floreşti, Republica Moldova 

3 6515 007788 LIQUID 2008.05.12 The House of Edgeworth Incorporated, CH 
Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Elveţia 

4 6534 007768 XIIKIN 2008.05.04 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,  
Statele Unite ale Americii 

5 6535 007769 TIVATOR 2008.05.04 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,  
Statele Unite ale Americii 

6 6536 007770 LERAKON 2008.05.04 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,  
Statele Unite ale Americii 

7 6537 007773 Manhattan 
SAVARA΄S 

2008.05.05 SAVARA GROUP, INC., US 
5 East 57th Street, New York, NY 10022,  
Statele Unite ale Americii 

8 6538 007774 Savara's  
Manhattan 

2008.05.05 SAVARA GROUP, INC., US 
5 East 57th Street, New York, NY 10022,  
Statele Unite ale Americii 
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1 2 3 4 5 6 
9 6539 007778 ORZEL 2008.05.08 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.,  

a corporation established under the laws  
of Japan, JP 
1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo,  
101-8444, Japonia 

10 6567 007826 PATREX 2008.05.25 Pfizer Products Inc., corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Connecticut, US 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,  
Statele Unite ale Americii 

11 6569 007838 REGADRIN 2008.05.27 Berlin-Chemie AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

12 6572 007842 KENALOG 2008.05.27 Berlin-Chemie AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

13 6573 007843 DIVASCAN 2008.05.27 Berlin-Chemie AG, DE 
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 

14 6574 007846 НЕСТИНАРСКО 
NESTINARSCO 

2008.05.28 "COMPANIA BULRUBIN" EOOD, BG 
Str. Pavlikensca, nr.4, Plovdiv, Bulgaria 

15 6575 007849 САМОДИВСКО 
SAMODIVSKO 

2008.05.28 "COMPANIA BULRUBIN" EOOD, BG 
Str. Pavlikensca, nr.4, Plovdiv, Bulgaria 

16 6604 007805 COLORIADE 2008.05.19 FILODORO CALZE S.P.A., IT 
Via Brescia 6, 46040 Casalmoro, Italia 

17 6605 007806 JEU DE 
COULEURS 

2008.05.19 FILODORO CALZE S.P.A., IT 
Via Brescia 6, 46040 Casalmoro, Italia 

18 6654 007811 TSARKOFF 2008.05.19 PERNOD RICARD S.A., FR 
142, boulevard Haussmann, F-75379 PARIS 
Cedex 08, Franţa 

19 6668 007816 La Tondeña 2008.05.21 LA TONDENA DISTILLERS, INC., PH 
453 Carlos Palanca Street, Quiapo, Manila, 
Filipine 

20 6669 007817 LA TONDEÑA'S 
MINERAL 

WATER FIRST 

2008.05.21 LA TONDENA DISTILLERS, INC., PH 
453 Carlos Palanca Street, Quiapo, Manila, 
Filipine 

21 6670 007818 TONDEÑA 
MANILA RUM 

2008.05.21 LA TONDENA DISTILLERS, INC., PH 
453 Carlos Palanca Street, Quiapo, Manila, 
Filipine 

22 6671 007819 VIVA! NATURAL 
MINERAL 
WATER 

2008.05.21 LA TONDENA DISTILLERS, INC., PH 
453 Carlos Palanca Street, Quiapo, Manila, 
Filipine 

23 6672 007820 ORO PREMIUM 
AÑEJO RUM 

2008.05.21 LA TONDENA DISTILLERS, INC., PH 
453 Carlos Palanca Street, Quiapo, Manila, 
Filipine 

23 6673 007821 AÑEJO AGED 
RUM 5 YEARS 

AGED IN 
WOOD LA 
TONDEÑA 

2008.05.21 LA TONDENA DISTILLERS, INC., PH 
453 Carlos Palanca Street, Quiapo, Manila, 
Filipine 

25 6822 007790  2008.05.06 BASAVIN-GRUP S.A., MD 
MD-3919, Cucoara, Cahul, Republica Moldova 

26 6823 007791 TRANS-
MARCONI 

2008.05.06 BASAVIN-GRUP S.A., MD 
MD-3919, Cucoara, Cahul, Republica Moldova 

27 6885 007822 Liquid L 2008.05.22 The House of Edgeworth Incorporated, CH 
Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Elveţia 

28 7001 007815 Ecolina 2008.05.21 ECOLINA S.R.L., firmă de producţie  
şi comerţ, MD 
Str. A. Mateevici nr. 20,  
MD-2095, Ghidighici, Republica Moldova 

29 7002 007844 POMPEY 2008.05.20 INGVAR-TRANS-VEST S.A., MD 
Str. Miron Costin nr. 17, ap. 405,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

30 7523 007809 CHATEAU IF  
ШАТО ИФ 

2008.05.19 OENO CONSULTING S.R.L., întreprindere 
tehnico-ştiinţifică, MD 
Str. Tighina nr. 42,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

31 7524 007810 MONTE - 
CRISTO  
МОНТЕ - 
КРИСТО 

2008.05.19 OENO CONSULTING S.R.L., întreprindere 
tehnico-ştiinţifică, MD 
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, Chişinău, Republica 
Moldova 

32 13126 007829 T 2008.05.26 TERAS-SERVICE S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 42, ap. 303,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 
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FC4L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, numărul  

de desene şi modele industriale (numărul desenului şi modelului industrial), data adoptării hotărârii  
de respingere, numărul BOPI în care a fost publicată cererea 

Nr. 
crt. 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

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

(nr. desenului şi modelului industrial) 

Data  
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2007 0071 2007.10.08 1 (2 ) 2008.11.18 5/2008 

 
 

MG4L Lista titularilor decăzuţi din drepturi prin neachitarea  
taxelor de eliberare a certificatelor de înregistrare  

a desenelor şi modelelor industriale 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI, numărul 

certificatului, clasele conform CIDMI, numărul de depozit, data de depozit,  
numărul BOPI în care a fost publicat desenul şi modelul industrial 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
certificatului 

(51) 
Clase 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data de 
depozit 

(44) Nr. 
BOPI 

1 VINARIA CIUMAI S.R.L., 
ÎNTREPRINDERE MIXTĂ , MD 

831 09-01 f 2005 0052 2005.04.07 12/2005 

 

 
 

MK4L Lista certificatelor de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale al căror termen  
de valabilitate a expirat (inclusiv termenul de graţie)  

conform art. 14 din Legea nr. 161-XVI/2007 
(situaţia la 2008.12.01) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul, codul ţării conform  
normei ST. 3 OMPI, numărul certificatului, numărul de depozit, data de depozit,  

data expirării termenului de valabilitate 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST. 3 OMPI (11) Nr. 
certifica- 

tului 

(21) Nr. 
de depozit 

 (22) Data de 
depozit 

(18) Data expirării 
termenului de 

valabilitate 
1 PODIUM-VIN S.A., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD

Str. A. Şciusev nr. 62, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

556 f 2003 0035 2003.05.19 2008.05.19 

2 CUZNEŢOV Iurie, MD    
Str. A. Şciusev nr. 17, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

578 f 2003 0039 2003.05.26 2008.05.26 
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Lista eratelor 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, numărul titlului  
de protecţie, numărul depozitului, numărul BOPI, datele care au fost publicate, datele corectate 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. titlului 
de protecţie

 

Nr.  
depozit 

 

Nr.  
BOPI 

Publicat Se va citi 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cerere 

de brevet 
de invenţie 

– a 2007 0254 1/2008 
 

(72) 
BRUSE, Simon, Harold, GB  

(72) 
BRUCE, Simon, Harold, GB

2 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

– 018476 9/2007 (511) NCL(8) 
09 - aparate şi instrumente ştiin-
ţifice, nautice, geodezice, fotogra-
fice, cinematografice, optice, de 
cântărit, de măsurat, de semnali-
zare, de control (verificare), de si-
guranţă (salvare) şi didactice; 
aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, comutarea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau 
verificarea curentului electric; apa-
rate pentru înregistrarea, trans-
miterea şi reproducerea sunetelor 
sau imaginilor; suporturi magne-
tice de înregistrare, discuri acus-
tice; distribuitoare automate şi 
mecanisme pentru aparatele cu 
preplată; case înregistratoare, 
maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; 
16 - hârtie, carton şi produse din 
aceste materiale neincluse în alte 
clase; produse de imprimerie; ar-
ticole de legătorie; fotografii; pa-
petărie; adezivi (materiale de lipit) 
pentru papetărie sau menaj; ma-
terial pentru artişti; pensule; ma-
şini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilierului); mate-
rial de instruire sau învăţământ 
(cu excepţia aparatelor); materi-
ale plastice pentru ambalare (ne-
incluse în alte clase); caractere 
tipografice; clişee; 
35 - publicitate; gestionarea afa-
cerilor comerciale; administrare 
comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; 
36 - afaceri financiare; afaceri 
monetare; afaceri imobiliare; 
38 - telecomunicaţii; 
39 - transport; ambalare şi depo-
zitare de mărfuri; organizare de 
călătorii; 
41 - educaţie; instruire; divertis-
ment; activităţi sportive şi culturale; 
42 - servicii ştiinţifice şi tehnolo-
gice, cercetări şi proiectări co-
respunzătoare; analiză industrială 
şi servicii de cercetare; design-ul 
şi elaborarea hardware şi soft-
ware de calculatoare; servicii ju-
ridice; 
43 - servicii de alimentaţie publi-
că; cazare temporară. 

(511) NCL(8) 
09 - aparate şi instrumen-
te ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cine-
matografice, optice, de cân-
tărit, de măsurat, de sem-
nalizare, de control (verifi-
care), de siguranţă (salva-
re) şi didactice; aparate şi 
instrumente pentru condu-
cerea, comutarea, trans-
formarea, acumularea, re-
glarea sau verificarea cu-
rentului electric; aparate 
pentru înregistrarea, trans-
miterea şi reproducerea 
sunetelor sau imaginilor; 
suporturi magnetice de în-
registrare, discuri acus-
tice; distribuitoare automa-
te şi mecanisme pentru 
aparatele cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de 
calculat, echipament pentru 
prelucrarea informaţiei şi 
calculatoare; extinctoare; 
16 - hârtie, carton şi pro-
duse din aceste materiale 
neincluse în alte clase; 
produse de imprimerie; ar-
ticole de legătorie; foto-
grafii; papetărie; adezivi 
(materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; ma-
terial pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi ar-
ticole de birou (cu excep-
ţia mobilierului); material 
de instruire sau învăţă-
mânt (cu excepţia apara-
telor); materiale plastice 
pentru ambalare (neinclu-
se în alte clase); caractere 
tipografice; clişee; 
36 - afaceri financiare; 
afaceri monetare; afaceri 
imobiliare; 
38 - telecomunicaţii; 
39 - transport; ambalare şi 
depozitare de mărfuri; or-
ganizare de călătorii; 
41 - educaţie; instruire; di-
vertisment; activităţi sporti-
ve şi culturale; 
42 - servicii ştiinţifice şi teh-
nologice, cercetări şi pro-
iectări corespunzătoare; 
analiză industrială şi 
servicii de cercetare; 
design-ul şi elaborarea 
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hardware şi software de 
calculatoare; servicii 
juridice; 
43 - servicii de alimentaţie 
publică; cazare temporară. 

3 Cerere de 
înregistrare  
a mărcii 

– 020894 7/2008 …. 
35 - publicitate; gestiunea aface-
rilor comerciale; administrare 
comercială; lucrări de birou; 
. . .  

…. 
35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; ad-
ministrare comercială; lu-
crări de birou; comerci-
alizarea produselor în su-
permarketuri şi hipermar-
keturi; servicii prestate de 
supermarketuri şi hiper-
marketuri; 
. . . 

4 Marcă 17182 021016 6/2008 
 
 
 

(730)  
Pirozhenko Serghei, UA 
pr-t. Ak. Gluşko nr. 17,  
ap. 16, Odessa, Ucraina 

(730)  
Pirozhenko Sergii, UA 
Str. Ak. Gluşko nr. 17,  
ap. 16, Odessa, Ucraina 

 

 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I)  

 

VIII 
La Comisia de Apel a AGEPI 

 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind: 

 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 reprezentanţi) sau de către persoane terţe. 

 Contestaţiile depuse la Comisia de Apel a AGEPI privind anularea înregistrării mărcii nefolosite 
în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puţin 5 ani.  

 Cererile de recunoaştere a notorietăţii mărcii depuse la Comisia de Apel a AGEPI, respinse şi 
mărcile recunoscute notorii în Republica Moldova. 

 Conform Regulamentului privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produse şi/sau de servicii, 
oricare 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. 

 

In the Section are published the following information: 

 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 representatives) or by third parties. 

 The oppositions concerning the cancellation of the trademarks registration after an uninterrupted 
period of at least 5 years of non-use, submitted to the Appeals Board of AGEPI. 

 The applications for recognition of the well-known trademarks filed with the Appeal Board of 
AGEPI, rejected 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  
în noiembrie 2008 

Se publică următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  

data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 
004778 

1995.08.04 
4383 

 
COMPANIA DE 
PRODUCTOS 
ALIMENTOS Y 

SERVICOS 
"CORPORA 

S.A", CL 

RAUCH 
Fruchtsafte 
GmbH, AT 

2008.01.28 
Privind anularea 

înregistrării 
mărcii pentru 
neutilizare pe 

parcursul a 5 ani 

2008.11.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se anulează înregistrarea mărcii verbale 
"YUPI" R4383.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

2 Marcă naţională 

 
004807 

1995.08.04 
4379 

 
COMPANIA DE 
PRODUCTOS 
ALIMENTOS Y 

SERVICOS 
"CORPORA 

S.A", CL 

RAUCH 
Fruchtsafte 
GmbH, AT 

2008.01.28 
Privind anularea 

înregistrării 
mărcii pentru 
neutilizare pe 

parcursul a 5 ani 

2008.11.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se anulează înregistrarea mărcii 
combinate "YUPI" R4379.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

3 Marcă naţională 

 
010111    

2001.03.27 
9145 

 
TUBECON 
TOBACCO 

S.R.L.,  
întreprindere 

mixtă, fabrică de 
tutun din Orhei, 

MD 

American-
Cigarette 
Company 

(Overseas) 
Limited, CH 

2008.05.06 
Privind anularea 

înregistrării 
mărcii pentru 
neutilizare pe 

parcursul a 5 ani 

2008.11.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se anulează înregistrarea mărcii 
combinate "AROMA" nr. 9145.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

4 Marcă 
internaţională 

 
783615 

2002.04.19 
 

LAMB-GRS, 
LLC, US 

2008.07.24 
Privind anularea 

înregistrării 
mărcii pentru 
neutilizare pe 

parcursul a 5 ani 

2008.11.18 1. Încetează procedura de examinare  
a contestaţiei. 
2. Se restituie taxa achitată pentru 
examinare. 
3. Se transmite dosarul în arhivă.    
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Obshchestvo s 
ogranichennoy 

otvetstvennostyu 
"UPECO", RU 

5 Marcă 
internaţională 

CASI 
 

693500 
1998.07.10 

 
COOP. PROV. 

AGRARIA Y 
GANADERA 
SAN ISIDRO, 
S.C.AND, ES 

Agarcov 
Alexandr, MD 

2008.04.17 
Privind anularea 

înregistrării 
mărcii pentru 
neutilizare pe 

parcursul a 5 ani 

2008.11.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se anulează înregistrarea mărcii "CASI" 
IR 693500.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

6 Marcă 
internaţională 

IPOL 
 

722108 
1999.10.27 

 
"IPOL" s.r.o., CZ 

Zakrytoe 
Aktsionernoe 
obschestvo 

"TechnoNICOL", 
RU 

2007.11.02 
Privind anularea 

înregistrării 
mărcii pentru 
neutilizare pe 

parcursul a 5 ani 

2008.11.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se anulează înregistrarea mărcii verbale 
"IPOL" IR 722108.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

7 Marcă 
internaţională 

RIVER 
 

651257 
1996.02.13 

 
MV AGUSTA 

MOTOCYCLES 
SPA, IT 

RIVER 
ISLAND 

CLOTHING 
CO. LIMITED, 

GB 

2008.06.03 
Privind anularea 

înregistrării 
mărcii pentru 
neutilizare pe 

parcursul a 5 ani 

2008.11.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se anulează parţial înregistrarea mărcii 
"RIVER" IR 651257 pentru produsele din 
clasa 25.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

8 Marcă 
internaţională 

APURNA 
 

706598 
1998.11.26 

 
COMPAGNIE 

GERVAIS 
DANONE, 
(société 

anonyme), FR 

SANOFI-
AVENTIS, FR 

2008.03.12 
Privind anularea 

înregistrării 
mărcii pentru 
neutilizare pe 

parcursul a 5 ani 

2008.11.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se anulează parţial înregistrarea mărcii 
"APURNA" IR 706598 pentru "produse 
farmaceutice" din clasa 05.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

9 Marcă 
internaţională 

 
636632 

1994.10.07 
 

VITAPHARM-
COM S.R.L., 
Întreprindere 

Mixtă, MD 

VITAPHARM-
COM S.R.L., 
Întreprindere 

Mixtă, MD 

2007.09.28 
Privind anularea 

înregistrării 
mărcii pentru 
neutilizare pe 

parcursul a 5 ani 

2008.11.18 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se anulează parţial înregistrarea mărcii 
"Pharmavit" IR 636632 pentru produsele din 
clasa 05 şi serviciile din clasa 35.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

10 Marcă naţională 

 
016067 

2004.12.28 
 

VICOL Dumitru, 
MD 

TANIO S.A., 
SPANIA, ES 

2006.03.22 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2008.11.19 1. Se  acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.07.28 şi se respinge cererea de 
înregistrare a mărcii "Gold Line" nr. depozit 
016067 în temeiul notorietăţii mărcii "GOLD 
LINE" din 2004.01.01 a companiei "TANIO" 
S.A., ES. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

11 Marcă naţională 
LA MAMA 

 
019693 

2006.07.20 
 

COJOCARU 

COJOCARU 
Ruslan, MD 

2008.07.04 
Împotriva Deciziei 

de acceptare 
parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2008.11.19 1. Se  acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se modifică Decizia din 2007.11.23 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii "LA MAMA" 
pentru toate produsele/serviciile din 
rezumatul claselor 29, 30, 43 şi pentru 
serviciile: publicitate; gestionarea afacerilor 
comerciale; administrare comercială; lucrări 
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Ruslan, MD de birou; comercializarea produselor; servicii 
din clasa 35 prestate de magazine. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

12 Marcă 
internaţională 

 
503546 

2006.09.08 
 

BIN CAFFE 
S.P.A., IT 

BIN CAFFE 
S.P.A., IT 

2008.06.02 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2008.11.19 1. Se  respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.02.07. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

13 Marcă 
internaţională 

TENARIS 
 

931202 
2007.06.01 

 
SIDERICA 
SOCIEDAD 
ANONIMA 

INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL, 

AR 

SIDERICA 
SOCIEDAD 
ANONIMA 

INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL, 

AR 

2007.12.13 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2008.11.19 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.07.17. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

14 Marcă naţională 
GEOX 

 
018009 

2005.11.04 
 

S.R.L. 
AGROTRILAV, 

MD 

GEOX S.P.A, 
IT 

2008.01.31 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2008.11.19 1. Încetează procedura de examinare  
a contestaţiei. 
2. Se transmite dosarul în arhivă.    
 

15 Marcă naţională 
BLOKIUM 

 
020880 

2007.03.15 
 

LABORATORIOS 
CASASCO 
S.A.I.C., AR 

LABORATO-
RIOS 

CASASCO 
S.A.I.C., AR 

2008.06.05 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2008.11.20 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.04.07. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

16 Marcă naţională 
SAMANTA 

 
021014 

2007.04.04 
 

PONTI S.R.L., 
MD 

PONTI S.R.L., 
MD 

2008.06.17 
Împotriva 

Deciziei de 
acceptare 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2008.11.20 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.06.13. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

17 Marcă naţională 
BLAGOFF 

 
020117 

2006.10.04 
 

Docernee 
predpriiatie "Imidj 

Holding" 
acţionernoi 

companii "Imidj 
Holding Aps", UA 

Docernee 
predpriiatie 

"Imidj Holding" 
acţionernoi 
companii 

"Imidj Holding 
Aps", UA 

2008.06.13 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2008.11.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.03.26 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii "BLAGOFF" 
pentru toate produsele din clasa 33 
revendicate în cerere. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

18 Marcă naţională 
LOPRIL 
ЛОПРИЛ  

 
020399 

2006.12.01 
 

BOSNALIJEK, 

BOSNALIJEK, 
Pharmaceutical 
and Chemical 
Industry, Joint 

Stock 
Company, BA 

2008.06.18 
Împotriva Deciziei 

de acceptare 
parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2008.11.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.03.11 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii "LOPRIL 
ЛОПРИЛ " pentru toate produsele din clasa 
05 revendicate în cerere, cu excepţia 
"dezinfectante".  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
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Pharmaceutical 
and Chemical 
Industry, Joint 

Stock Company, 
BA 

efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

19 Marcă naţională 
VENART 

 
020887 

2007.03.15 
 

LABORATORIOS 
CASASCO 
S.A.I.C., AR 

LABORATO-
RIOS 

CASASCO 
S.A.I.C., AR 

2008.06.05 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2008.11.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.02.28 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii "VENART" 
pentru "produse farmaceutice în afecţiuni 
vasculare şi pentru protecţia vaselor" din 
clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

20 Marcă 
internaţională 

WIKA 
 

438667 
1978.06.16 

 
WIKA Alexander 
Wiegand GmbH 
& Co. KG, DE 

WIKA 
Alexander 
Wiegand 

GmbH & Co. 
KG, DE 

2008.06.16 
Împotriva 

Deciziei de 
acceptare 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2008.11.20 1. Se  respinge revendicarea 
contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia  
din 2008.01.31. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 
 

21 Marcă 
internaţională 

SWARO 
 

860811 
2004.11.03 

 
Swarovski 

Aktiengesellschaft, 
LI 

Swarovski 
Aktiengesell-

schaft, LI 

2008.06.16 
Împotriva 

Deciziei de 
acceptare 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2008.11.20 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se modifică Decizia din 2007.10.04 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii "SWARO" 
pentru produsele din clasele 08, 09 şi 16 
revendicate în cerere. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
efectuarea procedurilor ulterioare. 

22 

 
nr. 16 din 

2007.05.21 
 

ÎM „MOLDCELL” 
S.A., MD 

Orange 
Personal 

Communica-
tions Services 
Limited, GB 

2007.09.28 
Împotriva 

recunoaşterii 
notorietăţii mărcii 

2008.11.18 1. Încetează procedura de examinare a 
cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii. 
2. Se restituie taxa achitată pentru 
examinare în mărime de 750 de dolari. 
3. Se returnează materialele cu caracter 
confidenţial anexate la cerere. 
4. Încetează procedura de examinare  
a contestaţiei depuse împotriva  
recunoaşterii mărcii. 
5. Se transmite dosarul în arhivă. 
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Încetarea procedurii privind examinarea  
cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii  

pe teritoriul Republicii Moldova 
Se publică următoarele date: numărul şi data cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii,  

(730) – numele / denumirea şi adresa solicitantului sau titularului, codul ţării conform normei  
ST. 3 OMPI, (540) – reproducerea mărcii, numărul BOPI în care a fost publicată cererea  

de recunoaştere a notorietăţii mărcii, data încheierii Comisiei de Apel privind încetarea procedurii  
de examinare a cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii  

Nr. şi data cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii: nr. 17 / 2007.06.22 
 
(730) ÎM „MOLDCELL” S.A., MD 
Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

 
(540) 

 

 
 
Nr. BOPI în care a fost publicată cererea de recunoaştere a notorietăţii mărcii:  6/2007 
 
Data încheierii Comisiei de Apel privind încetarea procedurii de examinare a cererii de recunoaştere a 
notorietăţii mărcii – 2008.11.18  
  
----------------------------- 

Nr. şi data cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii: 18 / 2008.04.11 
 

(730) Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634 / Stadtle 31, LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 
 
(540) 
 

NEMIROFF 
 

Nr. BOPI în care a fost publicată cererea de recunoaştere a notorietăţii mărcii:  4/2008 
 

Data încheierii Comisiei de Apel privind încetarea procedurii de examinare a cererii de recunoaştere a 
notorietăţii mărcii – 2008.11.18  
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X
Monitor

În prezenta Secţiune se publică 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.

In this Section 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 Director

General of the AGEPI, informative communications, comments and other explanatory notes on base
thereof.

В данном Разделе публикуются издаваемые Президентом, Парламентом и Правительством
 Республики Молдова документы, регламентирующие охрану интеллектуальной собственности

в республике, приказы Генерального директора AGEPI, официальные сообщения и комментарии.



120

MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I)

L E G E A
pentru modificarea şi completarea

unor acte legislative*
 nr. 238-XVI  din  13.11.2008

*Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 215-217 din 05.12.2008.

Art. I. – Codul de procedură civilă al Republicii
Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2003, nr. 111-115, art. 451), cu
modificările ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:

1. Articolul 33:

la alineatul (1), literele a) şi b) se exclud;

la alineatul (3), după textul “la alin. (2)” se introduce
textul “şi (31)”;

după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu
următorul cuprins:

“(31) Curtea de Apel Chişinău judecă în primă instanţă
litigiile din domeniul proprietăţii intelectuale privind:

a) apărarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe,
a dreptului asupra invenţiilor, mărcilor de produs şi
mărcilor de serviciu, indicaţiilor geografice (inclusiv
asupra denumirilor de origine), desenelor şi mode-
lelor industriale, soiurilor de plante, topografiilor
circuitelor integrate, denumirilor comerciale; com-
baterea concurenţei neloiale, indiferent de calitatea
persoanei;

b) contestarea hotărârilor Comisiei de contestaţii a
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
emise în litigiile din domeniul protecţiei proprietăţii
intelectuale.”.

2. La articolul 127, alineatul (2) va avea următorul
cuprins:

“(2) Asigurarea probelor înainte de intentarea
procesului în instanţă judecătorească se efectuează
de notari, de persoanele ofic iale ale misiunilor
diplomatice ale Republicii Moldova în privinţa cetă-

ţenilor Republicii Moldova, în modul prevăzut de
legislaţia în vigoare, sau de judecători, în condiţiile
prevăzute la art. 1271.”.

3. După articolul 127 se introduc articolele 1271-1273

cu următorul cuprins:

“Articolul 1271. Asigurarea probelor în cazul obiectelor
de proprietate intelectuală

(1) Orice persoană căreia i s-au încălcat drepturile de
proprietate intelectuală poate cere instanţei, până la
intentarea procesului în instanţă judecătorească,
precum şi în timpul procesului, aplicarea de măsuri
provizorii pentru asigurarea probelor, sub rezerva
protecţiei informaţiilor care constituie secret comercial
sau a căror confidenţialitate necesită a fi asigurată
conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi cu
condiţia depunerii unei cauţiuni.

(2) Cererea de asigurare a probelor în cazul obiectelor
de proprietate intelectuală se depune la Curtea de Apel
Chişinău, cu respectarea condiţiilor art. 128 alin. (2).

(3) Procedura de asigurare a probelor în cazul
obiectelor de proprietate intelectuală se efectuează în
conformitate cu prevederile art. 129.

(4) Măsurile de asigurare a probelor până la inten-
tarea acţiunii se vor aplica de instanţa judecătorească
în limitele celor prevăzute de legislaţia în vigoare.

(5) Încheierea de admitere a asigurării probelor poate
fi atacată odată cu fondul, iar cea de respingere a
cererii poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de
la pronunţare, dacă s-a emis cu citarea participanţilor
la proces, sau de la comunicare, dacă s-a emis fără
citarea lor. Depunerea recursului nu suspendă
executarea măsurilor de asigurare.
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Articolul 1272. Cauţiunea în cazul asigurării probelor
până la intentarea acţiunii

(1) Cauţiunea se depune în bani pe contul special al
oficiului de executare.

(2) Cauţiunea se stabileşte în proporţie de 20% din
valoarea bunurilor a căror asigurare se solicită, iar în
cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil, suma
cauţiunii constituie până la 50000 de lei.

(3) În cazul în care la examinarea cauzei va fi stabilit
un prejudiciu care depăşeşte suma cauţiunii, suma
neacoperită de cauţiune va fi pusă în seama recla-
mantului conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

(4) Cauţ iunea depusă sau partea rămasă după
recuperarea prejudiciilor cauzate pârâtului se va
restitui, la cerere, după soluţionarea, prin hotărâre
definitivă, a procesului în legătură cu care s-a stabilit
cauţiunea şi/sau după încetarea efectelor măsurii
pentru care aceasta s-a depus.

(5) Cauţiunea se restituie celui care a depus-o dacă
cel îndreptăţ it nu a depus cerere pentru plata
despăgubirii cuvenite până la împlinirea termenului
de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii
sau, după caz, de la data încetării efectelor măsurii
prevăzute la alin. (4). Cauţiunea se restituie de îndată
dacă partea interesată declară în mod expres că nu
urmăreşte obligarea celui care a depus-o la despă-
gubiri pentru prejudiciile cauzate prin încuviinţarea
măsurii pentru care aceasta s-a depus.

(6) Instanţa se pronunţă asupra cererii de restituire a
cauţiunii, cu citarea părţilor, printr-o încheiere supusă
recursului.

Articolul 1273. Anularea măsurilor de asigurare a
probelor

(1) Măsurile de asigurare a probelor se consideră
nule în cazul în care reclamantul nu intentează în
termen de 20 de zile lucrătoare o acţiune în instanţă
judecătorească privind încălcarea drepturilor.

(2) Măsurile de asigurare a probelor se anulează, la
cerere:

a) ca urmare a oricărei acţiuni sau inacţiuni preju-
diciabile a reclamantului;

b) în cazul în care se constată că nu există încălcare
sau tentativă de încălcare a unui drept asupra
obiectelor de proprietate intelectuală;

c) potrivit unei hotărâri judecătoreşti;

d) în alte cazuri prevăzute de lege.

(3) Termenul prevăzut la alin. (1) este un termen de
decădere şi nu poate fi restabilit.”.

Art. II. – Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al
Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 125-
129, art. 663), cu modificările ulterioare, se modifică
după cum urmează:

1. La articolul 106 alineatul (3), sintagma “Comisia
de Apel” se substituie prin sintagma “Comisia de
contestaţii”.

2. Articolul 109:

la litera b), cuvintele “ale reprezentan ţilor” se
substituie prin cuvintele “ale mandatarilor autorizaţi”;

la litera e), sintagma “Comisia de Apel” se substituie
prin sintagma “Comisia de contestaţii”, iar cuvântul
“regulamentul” – prin cuvântul “componenţa”;

la litera h), cuvântul “reprezentanţilor” se substituie prin
cuvintele “mandatarilor autorizaţi”.

Art. III. – În cuprinsul articolului 3 alineatul (13) şi al
articolului 8 alineatul (4) din Legea nr. 655-XIV din 29
octombrie 1999 privind protec ţia topografiilor
circuitelor integrate (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2000, nr. 1-4, art. 4), cu modificările
ulterioare, sintagma “Comisia de Apel” se substituie
prin sintagma “Comisia de contestaţii”.

Chişinău, 13 noiembrie 2008.
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Ст. I. – В Гражданский процессуальный кодекс
Республики Молдова № 225-XV от 30 мая 2003 года
(Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г.,
№ 111-115, ст. 451), с последующими изменениями,
внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 33:

в части (1) пункты а) и b) исключить;

в части (3) слово и цифру “частью (2),” заменить
словами и цифрами “частями (2) и (31),”;

дополнить статью частью (31) следующего содер-
жания:

“(31) Апелляционная палата Кишинэу рассма-
тривает  в первой инстанции споры в области
интеллектуальной собственности, касающиеся:

а) защиты авторских и смежных прав, прав на
изобретения, товарные знаки  и  знаки  обслу-
живания, географические указания (в том числе
наименования мест происхождения), промыш-
ленные рисунки и модели , сорта растений ,
топографии интегральных схем, торговые наи-
менования; борьбы с  недобросовестной  кон-
куренцией независимо от статуса лица;

b) оспаривания решений Комиссии по рассмо-
трению возражений Государственного агентства по
интеллектуальной собственности, вынесенных по
спорам в области охраны  интеллектуальной
собственности.”.

2. Часть (2) статьи 127 изложить в следующей
редакции:

“(2) Обеспечение доказательств до возбуждения
дела в судебной инстанции производится нота-

З А К О Н
о внесении изменений

и дополнений в некоторые
законодательные акты*
№ 238-XVI от  13.11.2008

риусами, официальными лицами  дипломати-
ческих представительств Республики Молдова в
отношении граждан Республики Молдова в порядке,
предусмотренном действующим законодательством,
или судьями в установленном статьей 1271 порядке.”.

3. Дополнить кодекс статьями 1271, 1272 и 1273

следующего содержания:

“Статья 1271. Обеспечение доказательств, касаю-
щихся объектов интеллектуальной собственности

(1) Любое лицо , права на интеллектуальную
собственность которого нарушены, может хода-
тайствовать перед судом как до возбуждения дела
в судебной инстанции, так и в ходе процесса о
применении  временных мер  по обеспечению
доказательств при условии защиты информации,
являющейся коммерческой тайной, или обеспе-
чения ее конфиденциальности в соответствии с
действующим законодательством, а также вне-
сения залога.

(2) Заявление об обеспечении доказательств,
касающихся объектов  интеллектуальной  соб-
ственности, подается в Апелляционную палату
Кишинэу в соответствии с положениями части (2)
статьи 128.

(3) Обеспечение доказательств, касающихся объек-
тов интеллектуальной собственности, осущест-
вляется в установленном статьей 129 порядке.

(4) Меры по обеспечению доказательств до предъ-
явления иска применяются судебной инстанцией
в пределах, предусмотренных действующим зако-
нодательством.

(5) Определение об удовлетворении заявления об
обеспечении доказательств может быть обжа-

*Опубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 215-217 от 05.12.2008 года.
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ловано одновременно с решением по существу, а
определение об отклонении такого заявления
может быть обжаловано в кассационном порядке
в пятидневный срок со дня вынесения – если оно
вынесено с вызовом в суд участников процесса, или
же со дня сообщения им определения – если оно
вынесено без их вызова в суд . Подача касса-
ционной жалобы не приостанавливает исполнения
мер по обеспечению доказательств.

Статья 1272. Залог при обеспечении доказательств
до предъявления иска

(1) Залог вносится деньгами на специальный счет
исполнительного бюро.

(2) Залог устанавливается в размере 20 процентов
стоимости имущества, обеспечение которого запра-
шивается, а в случае объектов, стоимость которых не
поддается оценке, залог составляет до 50000 леев.

(3) Если при рассмотрении дела устанавливается
ущерб, превышающий сумму залога, разницу, не
покрываемую залогом, вносит истец в соответствии
с действующим законодательством.

(4) Внесенный залог или его часть, оставшаяся
после возмещения причиненного ответчику ущер-
ба, возвращаются на основании соответствующего
заявления после вынесения окончательного
решения по делу, в связи с которым установлен
залог, и/или после истечения срока действия меры,
предусматривающей внесение залога.

(5) Залог возвращается залогодателю, если в
течение 30 дней  после обретения решением
окончательного характера или, по обстоятель-
ствам, после истечения срока действия меры,
предусмотренной частью (4), правомочное лицо
подало заявление о возмещении причиненного
ущерба. Залог возвращается незамедлительно,
если заинтересованная сторона прямо заявляет
о том, что не преследует цели  обязать зало-
годателя возместить ущерб, причиненный мерой,
предусматривающей внесение залога.

(6) Судебная инстанция выносит определение по
заявлению о возврате залога с вызовом сторон.
Это определение может быть  обжаловано в
кассационном порядке.

Статья 1273. Отмена мер по обеспечению дока-
зательств

(1) Меры по обеспечению доказательств  при-
знаются отмененными, если истец в течение 20
рабочих дней не предъявит в судебную инстанцию
иск о нарушении прав.

(2) Меры по обеспечению доказательств отме-
няются на основании заявления:

a) если какие-либо действия или бездействие
истца причинили ущерб;

b) если устанавливается отсутствие нарушения или
попытки нарушения какого-либо права на объекты
интеллектуальной собственности;

c) согласно решению судебной инстанции;

d) в других предусмотренных законом случаях.

(3) По истечении срока, предусмотренного частью
(1), пропущенный срок не может быть восстановлен.”.

Ст. II. – В Кодекс о науке и инновациях № 259-XV
от 15 июля 2004 года (Официальный монитор
Республики Молдова, 2004 г., № 125-129, ст. 663), с
последующими изменениями, внести следующие
изменения:

1. В части (3) статьи 106 слова “Апелляционной
комиссии,” заменить  словами  “Комиссии  по
рассмотрению возражений,”.

2. В статье 109:

изменения в пунктах b) и h) касаются только текста
на государственном языке;

в пункте е) слова “Апелляционную комиссию для
рассмотрения протестов ,” заменить словами
“Комиссию по  рассмотрению  возражений,”, а
слово “регламент” – словом “состав”.

Ст. III. – В части (13) статьи 3 и части (4) статьи 8
Закона об охране топографий интегральных схем
№ 655-XIV от 29 октября 1999 года (Официальный
монитор Республики Молдова, 2000 г., № 1-4, ст. 4),
с последующими изменениями, слова “Апелля-
ционная комиссия” заменить словами “Комиссия
по рассмотрению возражений” в соответствующем
падеже.

 Кишинэу, 13 ноября 2008 г.



124

MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I)

* Clasificarea Internaţională pentru Desene şi Modele Industriale (ediţia a 9-a) va fi în vigoare de la 1 ianuarie 2009 şi conform
punctului 1 din Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 129 din 20.11.2008 privind punerea în aplicare a CIDMI:
a) în toate cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale cu data de depozit după 01.01.2009 produsele vor fi
    clasificate în conformitate cu ediţia a 9-a a CIDMI;
b) produsele incluse în cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale, cu data de depozit după 01.01.2009, neclasificate
   sau clasificarea cărora nu este conformă ediţiei a 9-a a CIDMI, vor fi clasificate/reclasificate de către AGEPI;
c) nu vor fi  reclasificate produsele:
- incluse în cererile cu data de depozit anterioară datei de 01.01.2009;
- la reînnoirea înregistrării desenelor şi modelelor industriale.

CLASIFICAREA INTERNAŢIONALĂ PENTRU
DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE (CIDMI)

(ediţia a 9-a) *

Clasa 01 - Produse alimentare

Clasa 02 - Articole de îmbrăcăminte şi mercerie

Clasa 03 - Articole de voiaj, cutii, umbrele şi obiecte personale necuprinse în alte clase

Clasa 04 - Perii

Clasa 05 - Articole textile neconfecţionate, materiale din fibre sintetice sau naturale

Clasa 06 - Mobilier

Clasa 07 - Articole de menaj necuprinse în alte clase

Clasa 08 - Unelte şi obiecte casnice din metal

Clasa 09 - Ambalaje şi recipiente pentru transportul sau păstrarea mărfurilor

Clasa 10 - Ceasuri şi alte aparate şi instrumente de măsură, control şi semnalizare

Clasa 11 - Obiecte ornamentale

Clasa 12 - Mijloace de transport şi de ridicat

Clasa 13 - Aparate de producere, distribuţie sau transformare a energiei electrice

Clasa 14 - Aparate de înregistrare, de telecomunicaţii şi de prelucrare a informaţiei

Clasa 15 - Maşini necuprinse în alte clase

Clasa 16 - Aparate fotografice, cinematografice şi optice

Clasa 17 - Instrumente muzicale

Clasa 18 - Maşini de birou şi imprimerie

Clasa 19 - Papetărie, articole de birou, materiale pentru arte şi învăţământ

Clasa 20 - Echipamente pentru vânzări şi publicitate, semne indicatoare

Clasa 21 - Jocuri, jucării, corturi şi articole sportive

Clasa 22 - Arme, articole pirotehnice, articole pentru vânătoare, pescuit şi pentru distrugerea
dăunătorilor

Clasa 23 - Instalaţii pentru distribuţia fluidelor, instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilaţie şi
condiţionare a aerului, combustibili solizi

Clasa 24 - Utilaj medical şi pentru laborator
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Clasa 25 - Construcţii şi elemente de construcţii

Clasa 26 - Aparate de iluminat

Clasa 27 - Tutun şi articole pentru fumători

Clasa 28 - Produse farmaceutice şi cosmetice, articole şi aparate de toaletă

Clasa 29 - Dispozitive şi echipamente contra incendiilor, pentru prevenirea accidentelor şi salvare

Clasa 30 - Articole pentru îngrijirea şi întreţinerea animalelor

Clasa 31 - Maşini şi aparate pentru prepararea mâncărurilor şi băuturilor necuprinse în alte clase

Clasa 32 - Simboluri grafice şi elemente grafice (logos), motive decorative pentru suprafeţe, ornamente

LISTA CLASELOR ŞI SUBCLASELOR CU NOTE EXPLICATIVE

NOTE GENERALE

a) Titlurile claselor şi subclaselor indică în general domeniul din care face parte produsul. Însă unele produse
pot fi incluse în mai multe decât o clasă sau subclasă. Pentru a concretiza indicele de clasificare a unor produse
concrete se va consulta Lista Alfabetică.

b) Notele explicative referitoare la o clasă nu se repetă în subclasele acesteia. În cazul studierii subclaselor
se ţine cont şi de notele explicative pentru clasa respectivă.

c) În general, produsele se clasifică în corespundere cu domeniul de utilizare şi adăugător, dacă este posibil,
în corespundere cu ceea ce reprezintă ele. Ultima clasificare este opţională.

d) Dacă nu se prevede o clasificare specială pentru produsele, care vor fi parte componentă a altui produs,
acele produse vor fi incluse în aceeaşi clasă şi subclasă ca şi produsul din care vor face parte, dacă ele în mod
obişnuit nu pot fi folosite pentru alte scopuri.

e) Produsele polifuncţionale combinate, cu excepţia articolelor polifuncţionale de mobilă combinată, urmează
a fi incluse în toate clasele şi subclasele care corespund fiecărei posibile utilizări.

CLASA 01 - PRODUSE ALIMENTARE
Notă:  a)  Include produse alimentare pentru folosinţă umană, pentru animale şi produse alimentare

dietetice.

      b) Nu cuprinde ambalaje (cl. 09).

01-01 Produse de brutărie, biscuiţi, patiserie, paste făinoase şi alte produse pe bază de cereale, ciocolată,
produse de cofetărie, îngheţată

01-02 Fructe şi legume

01-03 Brânzeturi, unt şi substituenţi ai untului, alte produse lactate

01-04 Produse din carne şi peşte

01-05 [Vacant]

01-06 Produse alimentare pentru animale

01-99 Diverse

CLASA 02 - ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI MERCERIE
Notă: Nu sunt incluse articole de îmbrăcăminte pentru păpuşi (cl. 21-01), echipamente speciale de

protecţie împotriva incendiilor, pentru prevenirea accidentelor sau de salvare (cl. 29), haine pentru
animale (cl. 30-01).
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02-01 Lenjerie pentru dame, corsete, sutiene, îmbrăcăminte de noapte

Notă: a) Cuprinde corsete ortopedice şi lenjerie de corp.

    b) Nu cuprinde lenjerie de menaj (cl. 06-13).

02-02  Îmbrăcăminte

Notă: a) Cuprinde toate articolele vestimentare, inclusiv blănuri, costume de baie şi de sport, haine ortopedice,
cu excepţia celor indicate la lit. b).

     b) Nu cuprinde lenjerie de corp (cl. 02-01), nici articolele vestimentare incluse în clasele 02-03, 02-04,
02-05 sau 02-06.

02-03 Articole de şepcărie, pălării, căciuli

Notă: Cuprinde toate genurile de articole care acoperă capul, pentru bărbaţi, femei şi copii.

02-04 Încălţăminte, ciorapi şi şosete

Notă: Cuprinde încălţăminte specială de sport, cum ar fi încălţămintea pentru fotbal, schi, hochei pe
gheaţă, pantofi şi ciorapi ortopedici, inclusiv colanţi, jambiere şi articole de îmbrăcăminte similare.

02-05 Cravate, eşarfe şi baticuri, fulare

Notă: Cuprinde toate accesoriile vestimentare “plate”.

02-06 Mănuşi

Notă: Cuprinde mănuşi chirurgicale şi mănuşi de protecţie din cauciuc sau plastic pentru menaj, pentru
diverse meserii şi pentru sport.

02-07 Mercerie şi accesorii vestimentare

Notă: a) Cuprinde nasturi, agrafe pentru îmbrăcăminte, pentru pălării şi pentru încălţăminte, şireturi, ace şi
echipament necesar pentru croitorie, tricotat sau brodat, accesorii vestimentare, cum ar fi jartiere,
bretele, centuri.

    b) Nu cuprinde fire şi alte fibre (cl. 05-01), articole de pasmanterie (cl. 05-04), maşini de cusut, tricotat
sau brodat (cl. 15-06), articole necesare croitoriei (casete sau tocuri) (cl. 03-01).

02-99 Diverse

CLASA 03 - ARTICOLE DE VOIAJ, CUTII, UMBRELE ŞI OBIECTE
PERSONALE NECUPRINSE ÎN ALTE CLASE

03-01 Cufere, valize, serviete, poşete, portchei, etuiuri, adaptate pentru conţinutul lor, portofele şi articole
similare

Notă: Nu cuprinde obiecte care servesc la transportul mărfurilor (cl. 09), etuiuri pentru ţigări şi ţigarete
(cl. 27-06).

03-02 [Vacant]

03-03 Umbrele, parasol, umbreluţe de soare şi bastoane

03-04 Evantaie

03-99 Diverse

CLASA 04 - PERII
04-01 Perii şi mături pentru curăţenie

Notă: Nu cuprinde perii pentru haine (cl. 04-02).

04-02 Perii şi pensule de toaletă, perii pentru haine şi încălţăminte

Notă: Prin “perii de toaletă” se înţeleg perii pentru îngrijire corporală, de exemplu: pentru păr, unghii sau dinţi.
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04-03 Perii pentru maşini

Notă: Prin “perii pentru maşini” se înţeleg periile încorporate în maşini sau vehicule speciale.

04-04 Perii şi pensule pentru zugrăvit, pensule folosite pentru pregătirea bucatelor

04-99 Diverse

CLASA 05 - ARTICOLE TEXTILE NECONFECŢIONATE, MATERIALE
ÎN FOI DIN FIBRE SINTETICE SAU NATURALE

Notă: a) Cuprinde toate articolele textile sau similare vândute la metru şi neconfecţionate.

     b) Nu cuprinde articole confecţionate (cl. 02 sau 06).

05-01 Fire

Notă: a) Cuprinde fire toarse şi aţă.

     b) Nu cuprinde, de exemplu, frânghie, cablu de sârmă, sfoară, şnur (cl. 09-06).

05-02 Dantele

05-03 Broderii

05-04 Panglici, şireturi şi alte articole pentru ornamentaţie decorativă

05-05 Articole textile

Notă: Cuprinde articole textile, ţesute, tricotate sau fabricate în alt mod, prelate, fetru şi loden.

05-06 Material sintetic sau natural în foi

Notă: a) Cuprinde materiale în foi singura caracteristică a cărora este ornamentaţia în plan sau textură, în
particular cuprinde foi de tapet, linoleum şi foi de plastic autoadezive, hârtie pentru ambalaje şi hârtie
sub formă de suluri (cu excepţia celor indicate la lit. b).

     b) Nu cuprinde hârtie de scris chiar şi în sul (cl. 19-01), foi utilizate ca elemente de construcţie, cum ar fi
panouri murale şi lambriuri (cl. 25-01).

05-99 Diverse

CLASA 06 - MOBILIER
Notă: a) Mobilele combinate care cuprind elemente caracteristice mai multor subclase sunt clasate la clasa 06-05.

     b) Garniturile de mobilă în măsura în care pot fi considerate ca un singur model sunt clasate la clasa 06-05.

     c) Nu cuprinde articole textile neconfecţionate (cl. 05).

06-01 Scaune, bănci, fotolii şi mobilă similară

Notă: a) Cuprinde toate tipurile de scaune şi mobilă similară, aşa ca bănci, canapele, divane (sofale),
otomane, bănci pentru saună şi sofale.

     b) Cuprinde scaune pentru vehicule.

06-02 Paturi

Notă: a) Include saltele pe suporturi.

    b) Nu cuprinde tipurile de scaune şi mobilă similară (cl. 06-01), cum sunt băncile, canapelele, divanele
(sofalele), otomanele, băncile pentru saună şi sofalele.

06-03 Mese şi mobilă similară

06-04 Biblioteci

Notă: a) Cuprinde dulapuri, module cu sertare sau casete şi rafturi.

    b) Cuprinde sicrie, căptuşeală pentru sicriu şi urne de crematoriu.
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06-05 Mobile combinate

06-06 Alte piese de mobilier şi părţi de mobilă

06-07 Oglinzi şi rame

Notă: Nu cuprinde oglinzi care ţin de alte clase.

06-08 Cuiere

06-09 Saltele şi perne

06-10 Perdele şi storuri interioare

06-11 Covoare, preşuri, rogojini şi carpete

06-12 Tapiserii

06-13 Cuverturi, lenjerie de casă şi de masă

Notă: Cuprinde huse pentru mobilă, cuverturi de pat şi de masă (feţe de masă).

06-99 Diverse

CLASA 07 - ARTICOLE DE MENAJ NECUPRINSE ÎN ALTE CLASE
Notă: a) Cuprinde aparate şi ustensile de menaj dirijate manual chiar dacă sunt acţionate de un motor.

    b) Nu cuprinde maşini şi aparate pentru prepararea mâncărurilor şi băuturilor (cl. 31).

07-01 Veselă, sticlărie şi porţelanuri

Notă: a) Cuprinde veselă din toate materialele, de asemenea vesela din hârtie sau din carton.

    b) Nu cuprinde ustensile şi recipiente pentru bucătărie, cum ar fi cratiţe de sticlă sau ceramică (cl. 07-02)
şi nici vazele sau ghivecele de flori, de asemenea veselă şi pahare de sticlă şi porţelan care sunt
numai ornamentale (cl. 11-02).

07-02 Ustensile şi recipiente pentru prepararea termică a alimentelor

07-03 Cuţite de masă, furculiţe, linguri

07-04 Aparate şi ustensile acţionate manual, pentru prepararea mâncărurilor şi băuturilor

Notă: Nu cuprinde ustensile şi recipiente din clasa 07-02 şi clasa 31.

07-05 Fiare de călcat, ustensile de spălat, curăţat sau uscat

 Notă: Nu cuprinde aparate electrocasnice care servesc la spălat, curăţat sau uscat (cl. 15-05).

07-06 Alte ustensile de masă

07-07 Alte recipiente de menaj

07-08 Accesorii de şemineu

07-99 Diverse

CLASA 08 - UNELTE ŞI OBIECTE CASNICE DIN METAL
Notă: a) Cuprinde unelte dirijate manual, chiar dacă o forţă mecanică înlocuieşte forţa musculară, de exemplu:

ferăstraie electrice şi maşini de găurit electrice.

     b) Nu cuprinde maşini sau maşini-unelte (cl. 15 sau 31).

08-01 Unelte şi dispozitive care servesc la găurit, frezat sau la lucrările de terasament

08-02 Ciocane şi alte unelte şi dispozitive similare

08-03 Unelte şi dispozitive de tăiat
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Notă: a) Cuprinde unelte şi dispozitive care servesc la tăiat cu ferăstrăul.

     b) Nu cuprinde cuţite de masă (cl. 07-03), unelte şi dispozitive de tăiat de bucătărie (cl. 31), bisturie
folosite în chirurgie (cl. 24-02).

08-04 Şurubelniţe şi alte unelte şi dispozitive similare

08-05 Alte unelte şi dispozitive

Notă: Cuprinde unelte şi dispozitive care nu sunt clasate sau care nu trebuie repartizate în alte subclase
sau clase.

08-06 Mânere, butoane şi balamale

08-07 Dispozitive de zăvorâre sau de închidere

08-08 Mijloace de fixare, de susţinere sau de montare, necuprinse în alte clase

Notă: a) Cuprinde cuie, şuruburi, buloane şi piuliţe.

    b) Nu cuprinde articole de fixare destinate hainelor (cl. 02-07) sau de podoabă (cl. 11-01), nici articole de
fixare utilizate în birouri (cl. 19-02).

08-09 Suporturi metalice pentru uşi, ferestre, mobilă şi articole similare

08-10 Rastele pentru biciclete şi motociclete

08-99 Diverse

Notă: Cuprinde cabluri neelectrice, indiferent de materialul din care sunt confecţionate.

CLASA 09 - AMBALAJE ŞI RECIPIENTE PENTRU TRANSPORTUL
SAU PĂSTRAREA MĂRFURILOR

09-01 Sticle, flacoane, borcane, damigene (butelii) şi recipiente prevăzute cu un sistem sub presiune

Notă: a) Prin “borcane” se înţeleg acelea care servesc ca recipiente

     b) Nu cuprinde borcane considerate ca veselă (cl. 07-01) sau ghivece pentru flori (cl. 11-02).

09-02 Bidoane şi butoaie

09-03 Cutii, casete, containere, cutii de conserve

Notă: Cuprinde recipiente pentru transport.

09-04 Coşuri şi panere

09-05 Saci, săculeţe, tuburi şi capsule

Notă: a) Cuprinde saci şi săculeţe de plastic, cu sau fără mâner sau închizătoare.

    b) Prin “capsule” se înţeleg capsule utilizate ca ambalaj.

09-06 Frânghii şi alte materiale de legat; cercuri de butoi

09-07 Mijloace şi accesorii de închidere

Notă: a) Cuprinde numai mijloace de închidere pentru ambalaje.

    b) Prin “accesorii” se înţeleg, de exemplu, dispozitive de dispersare şi dozare încorporate în containere
şi atomizoare detaşabile.

09-08 Palete şi platforme pentru dispozitive de încărcare

09-09 Containere pentru deşeuri şi gunoaie şi suporturi pentru ele

09-99 Diverse
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CLASA 10 - CEASURI ŞI ALTE APARATE ŞI INSTRUMENTE
DE MĂSURĂ, CONTROL ŞI SEMNALIZARE

Notă: Cuprinde instrumente şi aparate electrice.

10-01 Orologii, pendule şi deşteptătoare

10-02 Ceasuri de mână şi de buzunar

10-03 Alte instrumente de măsurat timpul

Notă: Cuprinde aparate de măsurat timpul cum ar fi parcometre, avertizoare cu sonerie utilizate în bucătărie
şi aparate similare.

10-04 Alte instrumente, aparate şi dispozitive de măsură

Notă. a) Cuprinde instrumente, aparate şi dispozitive pentru măsurat temperatura, presiunea, greutatea,
lungimea, volumul, mărimi electrice.

     b) Nu cuprinde exponometre (cl. 16-05).

10-05 Instrumente, aparate şi dispozitive de control, securitate sau testare

Notă: Cuprinde avertizoare de incendii sau de efracţie şi diferite tipuri de detectoare.

10-06 Aparate şi dispozitive de semnalizare

Notă: Nu cuprinde dispozitive de iluminat sau de semnalizare pentru vehicule (cl. 26-06).

10-07 Cutii, cadrane, ace şi alte piese şi accesorii ale instrumentelor de măsură, control şi semnalizare

Notă: Prin “cutii” se înţeleg carcasele ceasurilor de mână, orologiilor şi toate carcasele care sunt parte
integrantă din instrumentele al căror mecanism îl protejează, în afară de tocuri cu destinaţie specială
(cl. 03-01) sau ambalaje (cl. 09-03).

10-99 Diverse

CLASA 11 - OBIECTE ORNAMENTALE
11-01 Articole de giuvaiergerie

Notă: a) Cuprinde bijuterii de lux şi imitaţii.

    b) Nu cuprinde ceasuri de mână (cl. 10-02).

11-02 Bibelouri, ornamente pentru masă, şemineu şi de perete, vaze şi ghivece pentru flori

Notă: Cuprinde sculpturi, inclusiv cele cu părţi mobile (mobiles) şi statui.

11-03 Medalii şi insigne

11-04 Flori, plante şi fructe artificiale

11-05 Drapele, articole pentru decoraţii de sărbătoare

Notă: a) Cuprinde ghirlande, banderole şi decoraţii pentru pomul de Crăciun.

    b) Nu cuprinde lumânări (cl. 26-04).

11-99 Diverse

CLASA 12 - MIJLOACE DE TRANSPORT ŞI DE RIDICAT
Notă: a) Cuprinde toate vehiculele: terestre, nautice, aeriene, spaţiale şi altele.

b) Cuprinde părţi, echipamente şi accesorii care nu există decât în legătură cu un vehicul şi care nu pot fi
incluse în alte clase, aceste părţi, echipamente şi accesorii pentru vehicule vor fi clasate în subclasa
vehiculului corespunzător sau în clasa 12-16, dacă sunt comune mai multor vehicule incluse în subclase
diferite.
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c) Nu cuprinde, în principiu, părţi, echipamente şi accesorii pentru vehicule care pot fi clasificate într-o altă
clasă; aceste părţi, echipamente şi accesorii vor fi cuprinse în aceeaşi clasă cu produsele de aceeaşi natură,
adică cele care au aceeaşi funcţie. Astfel, covoarele sau rogojinile pentru automobile vor fi clasificate la
covoare (cl. 06-11); motoarele electrice pentru vehicule vor fi cuprinse în clasa 13-01 şi motoarele neelectrice
pentru vehicule în clasa 15-01 (la fel şi piesele acestor motoare); farurile automobilelor vor fi clasificate cu
articolele de iluminat (cl. 26-06).

d) Nu cuprinde modele micşorate de vehicule (cl. 21-01).

12-01 Vehicule cu tracţiune animală

12-02 Cărucioare de mână, roabe

12-03 Locomotive şi material rulant pentru calea ferată sau orice vehicule pe şine

12-04 Teleferice, telescaune şi teleschi

12-05 Elevatoare, aparate de ridicat sau de transportat

Notă: Cuprinde ascensoare, elevatoare, macarale, cărucioare-elevatoare şi benzi rulante.

12-06 Nave şi vase maritime

12-07 Avioane şi alte vehicule spaţiale

12-08 Automobile, autobuze şi camioane

Notă: Cuprinde ambulanţe şi maşini frigorifice.

12-09 Tractoare

12-10 Remorci de vehicule rutiere

Notă: Cuprinde rulote.

12-11 Biciclete şi motociclete

12-12 Cărucioare pentru copii, cărucioare pentru infirmi, brancarde

Notă: a) Prin “cărucioare pentru copii” se înţeleg cărucioare în care se transportă copiii.

    b) Nu cuprinde cărucioare pentru copii ca jucării (cl. 21-01).

12-13 Vehicule cu destinaţii speciale

Notă: a) Cuprinde numai vehicule care nu sunt în mod special destinate transportului, de exemplu: maşini de
curăţat străzile, de stropit, maşini de pompieri, maşini de curăţat zăpada şi depanatoare.

     b) Nu cuprinde maşini agricole cu caracter mixt (cl. 15-03), nici maşini portante pentru construcţii sau
geniu civil (cl. 15-04).

12-14 Alte vehicule

Notă: Cuprinde sănii şi vehicule pe pernă de aer.

12-15 Pneuri, anvelope şi lanţuri antiderapante pentru vehicule

12-16 Piese, echipamente şi accesorii pentru vehicule, necuprinse în alte clase sau subclase

12-99 Diverse

CLASA 13 - APARATE DE PRODUCERE, DISTRIBUŢIE
SAU TRANSFORMARE A ENERGIEI ELECTRICE

Notă: a) Cuprinde numai aparate care produc, distribuie sau transformă curentul electric.

    b) Cuprinde, totuşi, motoarele electrice.

    c) Nu cuprinde aparate care funcţionează cu energie electrică, de exemplu: ceasuri electrice (cl. 10-02),
aparate pentru măsurat curentul electric (cl. 10-04).
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13-01 Generatoare şi motoare

Notă: Cuprinde motoare electrice pentru vehicule.

13-02 Transformatoare, redresoare, pile şi acumulatoare

13-03 Echipament pentru distribuţia sau reglarea energiei electrice

Notă: Cuprinde conductoare, întrerupătoare şi panouri de comandă

13-99 Diverse

CLASA 14 - APARATE DE ÎNREGISTRARE, DE TELECOMUNICAŢII
ŞI DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI

14-01 Aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetelor sau imaginilor

Notă: Nu cuprinde aparate pentru fotocopiat sau cinema (cl. 16).

14-02 Aparate pentru prelucrarea informaţiei, precum şi aparate şi dispozitive periferice

14-03 Aparate de telecomunicaţii şi telecomandă fără fir, radioamplificatoare

Notă: Cuprinde aparate de telegraf, telefon şi televiziune, aparate de radio şi teleimprimatoare.

14-04 Monitoare şi pictograme

14-99 Diverse

CLASA 15 - MAŞINI NECUPRINSE ÎN ALTE CLASE
15-01 Motoare

Notă: a) Cuprinde motoare neelectrice pentru vehicule.

    b) Nu cuprinde motoare electrice (cl. 13).

15-02 Pompe şi compresoare

Notă. Nu cuprinde pompe de mână sau de picior (cl. 08-05) sau pompe de incendiu (cl. 29-01).

15-03 Maşini agricole

Notă: a) Cuprinde pluguri şi maşini mixte, care sunt în acelaşi timp maşini şi vehicule, de exemplu: combină
agricolă de secerat şi balotat.

    b) Nu cuprinde unelte manuale (cl. 08).

15-04 Maşini pentru construcţii

Notă: a) Cuprinde maşini utilizate pentru geniu civil şi maşini autopropulsate, de exemplu: excavatoare,
betoniere şi drage.

    b) Nu cuprinde aparate de ridicat şi macarale (cl. 12-05).

15-05 Maşini de spălat, curăţat sau uscat

Notă: a) Cuprinde aparate şi maşini pentru tratarea lenjeriei şi hainelor, cum sunt aparatele de călcat sau
stoarcere.

    b) Cuprinde maşini de spălat şi uscat vesela şi instalaţii industriale de uscat.

15-06 Maşini textile, de cusut, tricotat sau brodat, inclusiv părţile lor integrante

15-07 Maşini şi aparate de refrigerare

Notă: a) Cuprinde aparate casnice de refrigerare.

    b) Nu cuprinde vagoane frigorifice (cl. 12-03) sau maşini frigorifice (cl. 12-08).

15-08 [Vacant]
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15-09 Maşini-unelte, maşini-abrazive, maşini de turnătorie

Notă: Nu cuprinde maşini pentru industria minieră, maşini de foraj şi separatoare de materiale (cl. 15-99).

15-99 Diverse

CLASA 16 - APARATE FOTOGRAFICE, CINEMATOGRAFICE ŞI OPTICE
Notă: Nu cuprinde lămpi pentru fotografiere sau filmare (cl. 26-05).

16-01 Aparate de fotografiat şi de filmat

16-02 Aparate de proiecţie şi vizionare (vizualizare)

16-03 Aparate de fotocopiat şi de mărit

Notă: Cuprinde aparate pentru microfilmat şi aparate de vizualizare a microfilmelor, de asemenea aparate
de birou numite “de fotocopiat”, care utilizează alte procedee decât fotografierea (în special procedee
termice sau magnetice).

16-04 Aparate şi ustensile pentru developat

16-05 Accesorii

Notă: Cuprinde filtre pentru aparate foto, exponometre, trepiede, dispozitive pentru producerea bliţului.

16-06 Articole optice

Notă: a) Cuprinde ochelari (lunete) şi microscoape.

    b) Nu cuprinde instrumente de măsură care includ dispozitive optice (cl. 10-04).

16-99 Diverse

CLASA 17 - INSTRUMENTE MUZICALE
Notă: Nu cuprinde truse pentru instrumente muzicale (cl. 03-01), nici aparate de înregistrare sau

reproducere a sunetelor (cl. 14-01).

17-01 Instrumente cu clape

Notă: Cuprinde orgi electronice sau de alt fel, acordeoane, piane mecanice sau de alt fel.

17-02 Instrumente de suflat

Notă: Nu cuprinde orgi, armonice şi acordeoane (cl. 17-01).

17-03 Instrumente cu coarde

17-04 Instrumente de percuţie

17-05 Instrumente mecanice

Notă: a) Cuprinde cutii muzicale.

    b) Nu cuprinde instrumente muzicale cu clape (cl. 17-01).

17-99 Diverse

CLASA 18 - MAŞINI DE BIROU ŞI IMPRIMERIE
18-01 Maşini de scris sau de calculat

Notă: Nu cuprinde ordinatoare şi alte aparate incluse în clasa 14-02.

18-02 Maşini de tipărit (multiplicat)

Notă: a) Cuprinde maşini de cules, maşini şi aparate de stereotipie, maşini tipografice, celelalte maşini de
reprodus, de exemplu: maşini de multiplicat, maşini de tipărit ofset, de asemenea maşini de adresat,
de francat şi de anulare a timbrelor.
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     b) Nu cuprinde maşinile de fotocopiat (cl. 16-03).

18-03 Caractere şi semne tipografice

18-04 Maşini de legat, de cusut cu sârmă, de tăiat (hârtie)

Notă: Cuprinde maşini şi dispozitive pentru tăiat hârtia, similare celor de mai sus.

18-99 Diverse

CLASA 19 - PAPETĂRIE, ARTICOLE DE BIROU, MATERIALE
PENTRU ARTE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT

19-01 Hârtie de scris, cărţi de corespondenţă şi pentru diferite ocazii

Notă: Cuprinde toate tipurile de hârtie, în sensul cel mai larg, care servesc pentru scris, desen, pictat,
imprimat, de exemplu: calc, indigo, pentru ziare, plicuri, felicitări şi cărţi poştale ilustrate, felicitări
muzicale.

19-02 Articole de birou

Notă: a) Cuprinde dispozitive utilizate în aparate de casă, cum ar fi cele pentru sortarea monedelor.

    b) Anumite obiecte de birou vor fi clasificate în alte clase sau subclase, de exemplu: mobilierul de birou
în clasa 06; maşinile şi aparatele de birou în clasele 14-02; 16-03; 18-01; 18-02 sau 18-04; articolele
de scris în clasa 19-01 sau 19-06 (vezi lista alfabetică).

19-03 Calendare

Notă: Nu cuprinde agende (cl. 19-04).

19-04 Cărţi, caiete şi alte obiecte cu aspect exterior asemănător

Notă: Cuprinde coperte de cărţi, supracoperte, albume, agende şi alte obiecte asemănătoare.

19-05 [Vacant]

19-06 Materiale şi instrumente pentru scris de mână, desenat, pictat, sculptat, gravat sau pentru alte tehnici
artistice

Notă: Nu cuprinde pensule (cl. 04-04), planşete de desen şi aparate fixate pe aceste planşete (cl. 06-03) şi
hârtia de scris (cl. 19-01).

19-07 Materiale pentru învăţământ

Notă: a) Cuprinde hărţi de toate tipurile, globuri şi planetarii.

    b) Nu cuprinde aparate audio-video pentru învăţământ (cl. 14-01).

19-08 Alte materiale tipărite

Notă: Cuprinde materiale publicitare.

19-99  Diverse

CLASA 20 - ECHIPAMENTE PENTRU VÂNZĂRI ŞI PUBLICITATE,
SEMNE INDICATOARE

20-01 Aparate pentru vânzare automată

20-02 Echipament pentru vânzări şi expoziţii

Notă: Nu cuprinde articole de mobilier (cl. 06).

20-03 Semne indicatoare, firme şi dispozitive publicitare

Notă: a) Cuprinde dispozitive pentru publicitate luminoasă şi dispozitive publicitare mobile.

    b) Nu cuprinde ambalaje (cl. 09), nici dispozitive de semnalizare (cl. 10-06).

20-99 Diverse
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CLASA 21 - JOCURI, JUCĂRII, CORTURI ŞI ARTICOLE SPORTIVE
21-01 Jocuri şi jucării

Notă: a) Cuprinde modele micşorate.

    b) Nu cuprinde jucării pentru animale (cl. 30-99).

21-02 Aparate şi articole de gimnastică şi sport

Notă: a) Cuprinde ca articole de sport: aparate şi articole necesare practicării diverselor sporturi şi care în mod
normal nu au altă destinaţie, de exemplu: mingi de fotbal, schiuri şi rachete de tenis, cu excepţia
tuturor celorlalte obiecte care pot fi utilizate în mod egal pentru practicarea anumitor sporturi.

    b) Cuprinde, cu rezerva indicată la lit. a), aparate de antrenament, ca şi aparatele şi echipamentele
necesare pentru practicarea jocurilor în aer liber.

    c) Nu sunt cuprinse costume de sport (cl. 02), nici săniuţe şi sănii (cl. 12-14).

21-03 Alte articole de amuzament şi divertisment

Notă: a) Cuprinde caruseluri de bâlci şi automate pentru jocuri de noroc.

    b) Nu cuprinde jocuri şi jucării (cl. 21-01), nici celelalte articole clasificate în clasa 21-01 sau 21-02.

21-04 Corturi şi accesorii pentru ele

Notă: a) Cuprinde prăjini, ţăruşi şi alte accesorii similare.

    b) Nu cuprinde celelalte articole de camping ce sunt incluse în alte clase, după propria lor natură, în
special scaune (cl. 06-01), mese (cl. 06-03), farfurii (cl. 07-01) şi rulote (cl. 12-10).

21-99 Diverse

CLASA 22 - ARME, ARTICOLE PIROTEHNICE, ARTICOLE PENTRU
VÂNĂTOARE, PESCUIT ŞI PENTRU DISTRUGEREA DĂUNĂTORILOR

22-01 Arme cu proiectile

22-02 Alte arme

22-03 Muniţii, rachete şi articole pirotehnice

22-04 Ţinte şi accesorii pentru ele

Notă: Cuprinde dispozitive speciale de punere în mişcare a ţintelor mobile.

22-05 Articole pentru vânătoare şi pescuit

Notă: Nu cuprinde articole vestimentare (cl. 02), nici arme (cl. 22-01 sau 22-02).

22-06 Capcane, articole pentru distrugerea dăunătorilor

22-99 Diverse

CLASA 23 - INSTALAŢII PENTRU DISTRIBUŢIA FLUIDELOR,
INSTALAŢII SANITARE, DE ÎNCĂLZIRE, DE VENTILAŢIE
ŞI CONDIŢIONARE A AERULUI, COMBUSTIBILI SOLIZI

23-01 Instalaţii pentru distribuţia fluidelor

Notă: Cuprinde robinete şi armătura pentru ele.

23-02 Instalaţii sanitare

Notă: a) Cuprinde căzi, duşuri, chiuvete, saune, WC-uri, blocuri sanitare şi accesorii pentru băi, necuprinse în
alte clase.

    b) Nu cuprinde robinete şi armătura pentru ele (cl. 23-01).
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23-03 Echipamente pentru încălzire

23-04 Echipamente pentru ventilaţie şi condiţionare a aerului

23-05 Combustibili solizi

23-99 Diverse

CLASA 24 - UTILAJ MEDICAL ŞI PENTRU LABORATOR
Notă: Prin “utilaj medical” se înţelege utilajul pentru chirurgie, stomatologie şi medicină veterinară.

24-01 Aparate şi utilaj pentru medici, spitale şi laboratoare

24-02 Instrumente medicale, instrumente şi ustensile de laborator

Notă: Cuprinde numai instrumente manuale.

24-03 Proteze

24-04 Articole de pansament şi pentru îngrijire medicală

Notă: Cuprinde articole adsorbante pentru pansament.

24-99 Diverse

CLASA 25 - CONSTRUCŢII ŞI ELEMENTE DE CONSTRUCŢII
25-01 Materiale de construcţii

Notă: Cuprinde cărămizi, grinzi, profiluri, ţigle, ardezie şi panouri.

25-02 Părţi de clădiri prefabricate sau preasamblate.

Notă: a Cuprinde ferestre, uşi, storuri exterioare, părţi interioare şi grilaje.

    b) Nu cuprinde scări (cl. 25-04).

25-03 Case, garaje şi alte construcţii

25-04 Scări, scări imobile, schele

25-99 Diverse

CLASA 26 - APARATE DE ILUMINAT
26-01 Sfeşnice şi candelabre

26-02 Torţe, lămpi şi lanterne

26-03 Aparate pentru iluminat locurile publice

Notă: Cuprinde felinare de stradă, aparate pentru iluminarea scenelor şi proiectoare pentru iluminare.

26-04 Surse luminoase, electrice sau neelectrice

Notă: Cuprinde becuri pentru lămpi electrice, plăci şi tuburi luminoase şi lumânări.

26-05 Lămpi, lămpi-etalon, lustre, aplice de pereţi şi de plafoane, abajururi, reflectoare, lămpi pentru
proiectoare fotografice sau cinematografice

26-06 Dispozitive de iluminare pentru vehicule

26-99 Diverse

CLASA 27 - TUTUN ŞI ARTICOLE PENTRU FUMĂTORI
27-01 Tutun, trabucuri şi ţigări

27-02 Pipe, muştiucuri pentru trabucuri şi ţigări

27-03 Scrumiere
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27-04 Chibrituri

27-05 Brichete

27-06 Etuiuri pentru ţigări şi trabucuri, tabachere şi pungi pentru tutun

Notă: Nu cuprinde ambalaje (cl. 09).

27-99 Diverse

CLASA 28 - PRODUSE FARMACEUTICE ŞI COSMETICE,
ARTICOLE ŞI APARATE DE TOALETĂ

28-01 Produse farmaceutice

Notă: a) Cuprinde şi cele pentru animale.

    b) Cuprinde produse chimice sub formă de caşete, capsule, pastile, pilule şi comprimate.

    c) Nu cuprinde articole de pansament şi bandaje (cl. 24-04).

28-02 Produse cosmetice

Notă: Cuprinde şi cele pentru animale.

28-03 Articole de toaletă şi aparate pentru cabinete cosmetologice

Notă: a) Cuprinde aparate de ras, aparate şi dispozitive pentru masaj, epilat sau coafat.

    b) Nu cuprinde perii de toaletă (cl. 04-02), nici articole şi echipamente pentru animale (cl. 30-99).

28-04 Peruci, bărbi şi mustăţi false

28-99 Diverse

CLASA 29 - DISPOZITIVE ŞI ECHIPAMENTE CONTRA INCENDIILOR,
PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR ŞI SALVARE

29-01 Dispozitive şi echipamente contra incendiilor

Notă: a) Cuprinde extinctoare de incendiu.

    b) Nu cuprinde maşini de pompieri (cl. 12-13), furtunuri de incendiu şi capete pentru ele (cl. 23-01).

29-02 Dispozitive şi echipamente pentru prevenirea accidentelor şi pentru salvare, necuprinse în alte clase

Notă: a) Cuprinde dispozitive şi echipamente destinate animalelor.

    b) Nu cuprinde căşti (cl. 02-03), costume de protecţie împotriva accidentelor (cl. 02-02, 02-04 sau 02-06).

29-99 Diverse

CLASA 30 - ARTICOLE PENTRU ÎNGRIJIREA
ŞI ÎNTREŢINEREA ANIMALELOR

Notă: Nu cuprinde produse alimentare pentru animale (cl. 01), produse farmaceutice şi cosmetice pentru
animale (cl. 28-01 sau 28-02).

30-01 Îmbrăcăminte pentru animale

30-02 Ţarcuri, colivii, cuşti şi adăposturi similare

Notă: Nu cuprinde construcţii (cl. 25).

30-03 Troace, iesle şi adăpătoare

30-04 Şelărie

Notă: Cuprinde zgărzi pentru animale.

30-05 Bice şi pinteni
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30-06 Aşternuturi şi cuiburi

30-07 Stinghii şi alte accesorii pentru cuşti

30-08 Echipament pentru aplicarea dangalei, dangale şi piedici

30-09 Stâlpi pentru legat

30-99 Diverse

CLASA 31 - MAŞINI ŞI APARATE PENTRU PREPARAREA
MÂNCĂRURILOR SAU A BĂUTURILOR, NECUPRINSE ÎN ALTE CLASE

Notă: Nu cuprinde ustensile, instrumente şi aparate acţionate manual pentru servirea sau prepararea
mâncărurilor sau băuturilor (cl. 07).

31-00 Maşini şi aparate pentru prepararea mâncărurilor sau băuturilor, necuprinse în alte clase

CLASA 32 - SIMBOLURI GRAFICE ŞI ELEMENTE GRAFICE (logos),
MOTIVE DECORATIVE PENTRU SUPRAFEŢE, ORNAMENTE
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСУНКОВ

И МОДЕЛЕЙ (МКПО)
(9-я редакция)*

Класс 01 - Пищевые продукты

Класс 02 - Предметы одежды и галантерея

Класс 03 - Дорожные принадлежности, футляры, зонты и предметы личного пользования, не
включенные в другие классы

Класс 04 - Щеточные изделия

Класс 05 - Текстильные мерные изделия, искусственные или натуральные листовые материалы

Класс 06 - Предметы меблировки

Класс 07 - Предметы домашнего обихода, не включенные в другие классы

Класс 08 - Инструменты и скобяные изделия

Класс 09 - Тара, упаковки и контейнеры, используемые для транспортировки или хранения
товаров

Класс 10 - Часы и прочие приборы и приспособления для измерения, контроля и сигнализации

Класс 11 - Предметы украшения

Класс 12 - Транспортные средства и подъемные устройства

Класс 13 - Оборудование для получения, распределения или преобразования электрической
энергии

Класс 14 - Оборудование для записи, передачи и обработки информации

Класс 15 - Машины, не включенные в другие классы

Класс 16 - Фото- и киноаппаратура, оптические приборы

Класс 17 - Музыкальные инструменты

Класс 18 - Типографское и офисное оборудование

Класс 19 - Канцелярские и офисные принадлежности и приспособления, материалы для
художественного творчества и обучения

Класс 20 - Оборудование для торговли и рекламы, указательные знаки

Класс 21 - Игры, игрушки, палатки и спортивные товары

* Международная классификация промышленных рисунков и моделей (9-я редакция) вошла в силу с 1 января 2009 г.
и согласно 1 пункту Приказа Генерального директора  AGEPI № 129 от 20.11.2008 о применении МКПО:

a) во всех заявках на регистрацию промышленных рисунков и моделей с датой подачи после  01.01.2009, изделия
   будут классифицироваться в соответствии с 9-ой редакцией МКПО;

b) изделия, включенные в заявки на регистрацию промышленных рисунков и моделей с датой подачи после
   01.01.2009, не проклассифицированные или классификация которых не соответствует 9-ой редакции МКПО, будут
   проклассифицированы/повторно классифицированы в AGEPI;

c) не будут повторно классифицироваться изделия:

- включенные в заявки с датой, предшествующей 01.01.2009;

- включенные в заявки на продление регистрации промышленных рисунков и моделей.
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Класс 22 - Оружие, пиротехнические изделия, снаряжение для охоты и рыбной ловли, устройства
для уничтожения вредителей

Класс 23 - Установки для распределения жидкостей и газов, санитарное оборудование,
оборудование для нагрева, вентиляции и кондиционирования воздуха, твердое топливо

Класс 24 - Медицинское и лабораторное оборудование

Класс 25 - Строительные материалы, строительные конструкции и их элементы

Класс 26 - Осветительные приборы и устройства

Класс 27 - Табак и курительные принадлежности

Класс 28 - Фармацевтические и косметические средства, туалетные принадлежности и приборы

Класс 29 - Устройства, оборудование и снаряжение противопожарные, для предотвращения
несчастных случаев и спасения

Класс 30 - Предметы и приспособления для содержания животных и ухода за ними

Класс 31 - Машины и аппараты для приготовления пищи или напитков, не включенные в другие
классы

Класс 32 - Графические символы и эмблемы, графические элементы (логос) поверхностные
декоративные мотивы, украшение

ПЕРЕЧЕНЬ КЛАССОВ И ПОДКЛАССОВ С ПРИМЕЧАНИЯМИ

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
а) Заголовки классов и подклассов дают общее представление о тематической области, к которой

принадлежат изделия. Поэтому некоторые изделия можно отнести более чем к одному классу или
подклассу. Для уточнения классификационного индекса конкретных изделий следует обращаться к
алфавитно-предметному указателю.

b) Примечания к классам не повторяются в их подклассах, поэтому при обращении к подклассам
следует учитывать также примечания к соответствующему классу.

с) В основном изделия классифицируются в соответствии с их назначением и дополнительно, если
это возможно, в соответствии с объектом, который они представляют. Эта, последняя классификация,
является желательной.

d) Если в классификации не предусмотрены подклассы для изделий, предназначенных для того, чтобы
стать частью другого изделия, эти изделия следует относить к тому же классу и подклассу, что и изделие,
частью которого они будут являться при условии, что они не используются обычно для других целей.

е) Изделия многоцелевые составные, за исключением многоцелевых составных предметов мебели,
следует относить ко всем классам и подклассам, соответствующим каждому из предусмотренных для них
назначений.

КЛАСС 01 - ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Примечание: а) Содержит продукты питания для людей и животных, в том числе диетические продукты.

          b) Не содержит упаковки (кл. 09).

01-01 Хлебобулочные изделия, макаронные изделия и прочие зерновые, и крупяные продукты,
кондитерские изделия мучные и сахаристые, шоколад, мороженое

01-02 Фрукты и овощи

01-03 Сыры, сливочное масло и его заменители, прочие молочные продукты

01-04 Мясные, колбасные и рыбные продукты

01-05 [Резервный]



141

MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I)

01-06 Пища для животных

01-99 Разное

КЛАСС 02 - ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И ГАЛАНТЕРЕИ
Примечание: Не содержит предметы одежды для кукол (кл. 21-01), специальное снаряжение

противопожарное, спасательное, для предотвращения несчастных случаев (кл. 29) и
одежду для животных (кл. 30-01).

02-01 Белье, в том числе корсеты, бюстгальтеры, ночное белье

Примечание: а) Содержит ортопедические корсеты и нательное белье.

          b) Не содержит постельное, столовое и т.п. белье, используемое в домашнем обиходе (кл. 06-13).

02-02 Одежда

Примечание: а) Содержит все виды одежды, в том числе купальную, спортивную и ортопедическую
одежду, изделия из меха, кроме указанных в пункте b).

          b) Не содержит предметы нижнего белья (кл. 02-01), а также предметы одежды,
относящиеся к классам 02-03, 02-04, 02-05 или 02-06.

02-03 Головные уборы

Примечание: Содержит все виды мужских, женских и детских головных уборов.

02-04 Обувь, чулки и носки

Примечание: Содержит также спортивную специальную обувь, такую как бутсы, лыжную обувь, обувь
для хоккея на льду, футбола, колготы, гетры и подобные предметы одежды, а также
ортопедические носки и обувь.

02-05 Галстуки, шарфы, косынки, платки

Примечание: Содержит все “плоские” принадлежности для одежды.

02-06 Перчаточные изделия

Примечание: Содержит хирургические перчатки и защитные перчатки из резины и пластика для
домашнего хозяйства, различных работ и спорта.

02-07 Галантерея и принадлежности для одежды

Примечание: а) Содержит пуговицы, застежки для одежды, головных уборов и обуви, шнуры (шнурки) и
тесьму, булавки, ручные приспособления и принадлежности для шитья, вязания,
вышивания, принадлежности для одежды, такие как пояса, подвязки, подтяжки.

         b) Не содержит нити и пряжу (кл. 05-01), изделия для декоративной отделки (кл. 05-04),
машины для шитья, вязания, вышивания (кл. 15-06), а также несессеры для швейных
принадлежностей (контейнеры) (кл. 03-01).

02-99 Разное

КЛАСС 03 - ДОРОЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ФУТЛЯРЫ,
ЗОНТЫ И ПРЕДМЕТЫ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,

НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КЛАССЫ
03-01 Дорожные сундуки, чемоданы, папки, сумки, портфели, футляры специального назначения,

бумажники, держатели для ключей и подобные изделия

Примечание: Не содержит емкости для транспортировки товаров (кл. 09) и портсигары (кл. 27-06).

03-02 [Резервный]

03-03 Зонты от дождя и солнца, трости
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03-04 Веера

03-99 Разное

КЛАСС 04 - ЩЕТОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
04-01 Щетки и метлы для уборки и чистки

Примечание: Не содержит щетки для чистки одежды (кл. 04-02).

04-02 Туалетные щетки и кисточки, щетки для чистки одежды и обуви

Примечание: Под “туалетными щетками” подразумеваются щетки для ухода за телом, например, за
волосами, ногтями, зубами.

04-03 Щетки для машин

Примечание: Под “щетками для машин” подразумеваются щетки, являющиеся составной частью
машин или специальных транспортных средств.

04-04 Кисти для рисования, щетки и кисти, используемые при приготовлении пищи

04-99 Разное

КЛАСС 05 - ТЕКСТИЛЬНЫЕ МЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИСКУССТВЕННЫЕ
ИЛИ НАТУРАЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Примечание: а) Содержит текстильные или подобные изделия, продаваемые по метражу и не сшитые.

          b) Не содержит изделия, изготовленные из них (кл. 02 или 06).

05-01 Изделия прядильного производства

Примечание: a) Содержит пряжу и нити

          b) Не содержит, например, веревки, канаты, проволочные канаты, бечевки, шпагат и т.д.
(кл. 09-06).

05-02 Кружева

05-03 Вышивки

05-04 Ленты различного назначения, галуны и подобные изделия для декоративной отделки

05-05 Текстильные изделия

Примечание: Содержит текстильные изделия, вязаные или изготовленные иным способом, брезент,
фетр и плотную ткань.

05-06 Листовые материалы искусственные или натуральные

Примечание: а) Содержит изделия, отличительной чертой которых является плоский орнамент или
текстура, в частности изделия для покрытий, такие как обои, линолеум, пластиковые
самоклеющиеся листы, упаковочные листы и бумагу в рулонах, кроме указанных в
пункте b).

          b) Не содержит писчую бумагу, в том числе в рулонах (кл. 19-01), а также листовые
материалы, используемые в строительстве, такие как стенные панели (кл. 25-01).

05-99 Разное

КЛАСС 06 - ПРЕДМЕТЫ МЕБЛИРОВКИ
Примечание: а) Комбинированная мебель, состоящая из элементов, входящих в несколько подклассов,

относится к кл. 06-05.

          b) Мебельные гарнитуры, которые могут считаться как одна модель, включены в кл. 06-05.
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          c) Не содержит текстильные изделия, не относящиеся к готовым предметам убранства
жилищ (кл. 05).

06-01 Стулья, сиденья, кресла и подобная мебель

Примечание: а) Содержит все виды сидений и подобной мебели, такие как скамьи, кушетки, диваны
[софы], оттоманки, тахты, скамьи для саун и софы.

          b) Содержит сиденья для транспортных средств.

06-02 Кровати

Примечание: а) Содержит матрацы на опорах.

          b) Не содержит сиденья и подобную мебель, такие как скамьи, кушетки, диваны [софы],
оттоманки, тахты, скамьи для саун и софы

06-03 Столы и подобная мебель

06-04 Секционная мебель

Примечание: а) Содержит шкафы, мебель с выдвижными ящиками или отделениями, полки.

          b) Содержит гробы, внутреннюю обшивку для гробов и погребальные урны.

06-05 Комбинированная мебель

06-06 Прочие предметы мебели и их детали

06-07 Зеркала и рамы

Примечание: Не содержит зеркала, относящиеся к другим классам.

06-08 Вешалки (плечики)

Примечание: Имеются в виду плечики для подвешивания одежды.

06-09 Матрацы (тюфяки) и подушки

06-10 Занавеси, шторы и т.п.

06-11 Ковры для пола, циновки, коврики

06-12 Настенные ковры, гобелены

06-13 Одеяла и т.п.; постельное, столовое и прочее белье, используемое в домашнем хозяйстве

Примечание: Содержит также чехлы для мебели, покрывала для кроватей и столов (скатерти).

06-99 Разное

КЛАСС 07 - ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА,

НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КЛАССЫ
Примечание: а) Содержит хозяйственные приспособления и утварь, в том числе снабженные

двигателем, управляемые вручную.

          b) Не содержит машины и аппараты для приготовления пищи и напитков (кл. 31).

07-01 Посуда, стеклянные и фарфоровые изделия

Примечание: а) Содержит посуду из всех видов материалов, в частности, посуду из бумаги и картона.

          b) Не содержит утварь и емкости для приготовления пищи, такие как кастрюли из стекла
или керамики (кл. 07-02), вазы и горшки для цветов, а также посуду, стеклянные и
фарфоровые изделия, которые носят чисто декоративный характер (кл. 11-02).

07-02 Приспособления, посуда и емкости для теплового приготовления пищи
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07-03 Столовые ножи, вилки, ложки

07-04 Приспособления и посуда для приготовления пищи или напитков, ручные

Примечание: Не содержит приспособления и посуду, отнесенные к классам 07-02 и 31.

07-05 Утюги, приспособления для стирки, чистки или сушки

Примечание: Не содержит электробытовые приборы для стирки, чистки или сушки (кл. 15-05).

07-06 Прочая столовая утварь

07-07 Прочие емкости для домашнего обихода

07-08 Принадлежности для комнатных каминов

07-99 Разное

КЛАСС 08 - ИНСТРУМЕНТЫ И СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Примечание: а) Содержит инструменты с ручным управлением, даже в том случае, если механическое

усилие заменяет мускульное, например, электрические пилы и дрели.

          b) Не содержит машины и станки (кл. 15 или 31).

08-01 Инструменты и приспособления для сверления, фрезерования или земляных работ

08-02 Молоты и другие подобные инструменты и приспособления

08-03 Режущие инструменты и приспособления

Примечание: а) Содержит приспособления и инструменты для пиления.

          b) Не содержит столовые ножи (кл. 07-03), кухонные инструменты и приспособления для
резания (кл.07-04), хирургические ножи (кл.24-02).

08-04 Отвертки и подобные инструменты и приспособления

08-05 Прочие инструменты и приспособления

Примечание: Содержит инструменты и приспособления, не вошедшие в другие классы или подклассы.

08-06 Ручки, кнопки и дверные петли

08-07 Замки или запорные устройства

08-08 Средства для крепления, опоры и монтажа, не включенные в другие классы

Примечание: а) Содержит гвозди, винты, гайки и болты.

          b) Не содержит средства крепления для одежды (кл. 02-07), для украшений (кл. 11-01), а
также конторские крепежные элементы (кл. 19-02).

08-09 Металлическая окантовка для дверей, окон, мебели и подобных изделий

08-10 Стойки для велосипедов и мотоциклов

08-99 Разное

Примечание: Содержит тросы, независимо от материала, из которого они изготовлены.

КЛАСС 09 - ТАРА, УПАКОВКИ И КОНТЕЙНЕРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЛИ ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ

09-01 Бутылки, флаконы, банки, бутыли, в том числе оплетенные, и сосуды для хранения содержимого
под давлением

Примечание: а) Под “банками” подразумеваются емкости, служащие в качестве контейнеров.
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          b) Не содержит банки, используемые в качестве посуды (кл. 07- 01), а также горшки для
цветов (кл. 11-02).

09-02 Бидоны, бочки и т.п. емкости

09-03 Коробки, ящики, контейнеры, консервные банки

Примечание: Содержит контейнеры для перевозки грузов.

09-04 Клети и корзины

09-05 Мешки, пакеты, тюбики и капсулы

Примечание: а) Содержит мешки и пакеты из пластика с ручками, застежками или без них.

          b) Под “капсулами” понимают только капсулы, используемые в качестве упаковочных
оболочек.

09-06 Веревки, канаты и т.п. материалы; обручи для бочек

09-07 Приспособления и принадлежности для закрывания

Примечание: а) Содержит только средства для закрывания упаковок.

          b) Под “принадлежностями” понимают, например, приспособления для распределения и
дозировки, вмонтированные в контейнеры, и съемные распылители.

09-08 Поддоны и платформы для вилочных погрузчиков

09-09 Контейнеры для отбросов и мусора и стойки для них

09-99 Разное

КЛАСС 10 - ЧАСЫ И ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Примечание: Содержит электрические приборы.

10-01 Стенные, башенные, каминные, настольные часы и будильники

10-02 Часы наручные и карманные

10-03 Прочие приборы для измерения времени

Примечание: Содержит такие приборы для измерения времени, как счетчики тарифные для стоянок
автомобилей, таймеры кухонные и подобные приборы.

10-04 Прочие измерительные приспособления, приборы и устройства

Примечание: а) Содержит приспособления, приборы и устройства для измерения температуры,
давления, веса, длины, объема, электрических величин.

           b) Не содержит фотоэкспонометры (кл. 16-05).

10-05 Приспособления, приборы и устройства для контроля или испытаний; системы безопасности

Примечание: Содержит устройства тревожной сигнализации в случае пожара или грабежа и
детекторы различного назначения.

10-06 Сигнальные приборы и устройства

Примечание: Не содержит осветительные или сигнальные устройства для транспортных средств (кл. 26-06).

10-07 Корпуса, циферблаты, стрелки и прочие детали, и вспомогательные приспособления приборов
для измерения, контроля или сигнализации

Примечание: Под “корпусами” подразумеваются корпуса всех видов часов и все корпуса, которые
являются составной частью приборов, механизм которых они предохраняют, за
исключением футляров специального назначения (кл. 03-01) или упаковок (кл. 09-03).

10-99 Разное
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КЛАСС 11 - ПРЕДМЕТЫ УКРАШЕНИЯ
11-01 Ювелирные изделия

Примечание: а) Содержит драгоценности, имитации и бижутерию.

          b) Не содержит наручные часы (кл. 10-02).

11-02 Безделушки, украшения для столов, каминов и стен, вазы и горшки для цветов

Примечание: Содержит скульптуры, в том числе с подвижными частями (мобайлы), и статуи.

11-03 Медали, ордена, знаки различия и значки

11-04 Искусственные цветы, фрукты и растения

11-05 Флаги, предметы праздничного убранства

Примечание: а) Содержит гирлянды, флажки и украшения для новогодних елок.

          b) Не содержит свечи (кл. 26-04).

11-99 Разное

КЛАСС 12 - ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА
Примечание: а) Содержит все транспортные средства: наземные, морские, воздушные, космические и

прочие.

           b) Содержит детали, элементы и вспомогательные устройства, которые применяются
только вместе с транспортными средствами; эти детали, элементы и вспомогательные
устройства транспортных средств должны быть отнесены в соответствующий подкласс
по виду транспортного средства или в класс 12-16, если они являются общими для
нескольких видов транспортных средств, относящихся к разным подклассам.

          с) Не содержит детали, элементы и вспомогательные устройства транспортных средств,
которые могут быть отнесены к другому классу; такие детали, элементы и
вспомогательные устройства следует относить к классу, предназначенному для товаров
с теми же свойствами, выполняющих аналогичные функции. Так, ковры или циновки для
автомашин следует относить к подклассу ковров (кл. 06-11); электрические двигатели
для транспортных средств - к классу 13-01, а неэлектрические двигатели для
транспортных средств - к классу 15-01 (в этом подклассе находятся также и детали этих
двигателей); автомобильные фары следует относить к осветительным приборам (кл. 26-06).

           d) Не содержит уменьшенные модели транспортных средств (кл. 21-01).

12-01 Гужевой транспорт

12-02 Ручные тележки, тачки

12-03 Локомотивы, подвижной состав для рельсовых дорог и все прочие рельсовые транспортные
средства

12-04 Тельферные подвесные дороги, подъемники с одноместными сиденьями и подъемники горные

12-05 Подъемные устройства для погрузки или перевозки

Примечание: Содержит пассажирские лифты, грузоподъемники, краны, вилочные автопогрузчики и
конвейерные ленты.

12-06 Корабли, лодки и прочие плавучие средства

12-07 Самолеты и прочие летательные и космические аппараты

12-08 Легковые автомобили, автобусы и грузовики

Примечание: Содержит машины скорой помощи и автомобили-рефрижераторы.
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12-09 Тягачи, тракторы

12-10 Прицепы

Примечание: Содержит жилые прицепы.

12-11 Велосипеды и мотоциклы

12-12 Детские коляски, кресла-каталки для инвалидов, носилки

Примечание: а) Под “детскими колясками” подразумеваются ручные коляски, предназначенные для
перевозки детей.

          b) Не содержит игрушечные детские коляски (кл. 21-01).

12-13 Транспортные средства специализированные

Примечание: а) Содержит только транспортные средства специального назначения, такие как машины
для подметания улиц и поливки, пожарные, снегоуборочные машины, машины
технической помощи.

          b) Не содержит многоцелевые сельскохозяйственные машины (кл.15-03), а также
самоходные строительные машины (кл. 15-04).

12-14 Прочие транспортные средства

Примечание: Содержит сани и транспортные средства на воздушной подушке.

12-15 Шины и цепи противоскольжения для транспортных средств

12-16 Прочие части, оборудование и вспомогательные устройства для транспортных средств, не
включенные в другие классы и подклассы

12-99 Разное

КЛАСС 13 - ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Примечание: а) Содержит только те приборы, которые генерируют, распределяют или преобразуют
электрический ток.

           b) Содержит также электрические двигатели.

           с) Не содержит приборы с электрическим приводом, как, например, электрические часы
(кл. 10-02) или приборы для измерения электрического тока (кл. 10-04).

13-01 Генераторы и двигатели

Примечание: Содержит электрические двигатели для транспортных средств.

13-02 Трансформаторы, выпрямители, батареи и аккумуляторы

13-03 Оборудование для распределения или регулирования электрической энергии

Примечание: Содержит проводники, выключатели и распределительные щиты.

13-99 Разное

КЛАСС 14 - ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАПИСИ, ПЕРЕДАЧИ
 И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

14-01 Устройства для записи или воспроизведения звука или изображения

Примечание: Не содержит фото- или киноаппараты (кл. 16).

14-02 Оборудование для обработки данных, в том числе периферийные устройства

14-03 Устройства связи, дистанционного управления и радиоусилители
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Примечание: Содержит телеграфную, телефонную и телевизионную аппаратуру, а также
радиоприемники и телетайпы.

14-04 Компьютерные экраны и пиктограммы

14-99 Разное

КЛАСС 15 - МАШИНЫ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КЛАССЫ
15-01 Двигатели

Примечание: а) Содержит неэлектрические двигатели для транспортных средств.

          b) Не содержит электрические двигатели (кл. 13).

15-02 Насосы и компрессоры

Примечание: Не содержит ручные или ножные насосы (кл. 08-05), а также пожарные насосы (кл. 29-01).

15-03 Сельскохозяйственные машины

Примечание: а) Содержит плуги и машины комбинированного типа, являющиеся одновременно
машинами и транспортными средствами, например жатки и сноповязалки.

          b) Не содержит ручные орудия (кл. 08).

15-04 Строительные машины

Примечание: а) Содержит машины, используемые для гражданского строительства, и самоходные
машины, такие как экскаваторы, бетономешалки и драги.

          b) Не содержит подъемные устройства и краны (кл. 12-05).

15-05 Машины для стирки, чистки и сушки

Примечание: а) Содержит аппараты и машины для обработки белья и одежды, такие как машины для
глажения или выжимания.

          b) Содержит посудомоечные машины, а также промышленные сушильные установки.

15-06 Текстильные, швейные, вязальные и вышивальные машины, в том числе их узлы

15-07 Холодильные машины и установки

Примечание: а) Содержит бытовые холодильники.

          b) Не содержит вагоны-рефрижераторы (кл. 12-03), а также автомобили-рефрижераторы
(кл. 12-08).

15-08 [Резервный]

15-09 Станки, оборудование для шлифования и литья

Примечание: Не содержит оборудование для горнодобывающей промышленности, бурильные
машины и отделители материалов (кл. 15-99).

15-99 Разное

КЛАСС 16 - ФОТО- И КИНОАППАРАТУРА, ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
Примечание: Не содержит осветительные приборы для фотографии или кинематографии (кл. 26-05).

16-01 Фотоаппараты и кинокамеры

16-02 Проекционные аппараты и аппараты для просмотра фотонегативов и диапозитивов

16-03 Приборы для фотокопирования или увеличения

Примечание: Содержит приборы для микрофильмирования и аппараты для просмотра
микрофильмов, а также конторское оборудование для так называемого
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“фотокопирования”, работающие с использованием способов, отличных от фотографии
(а именно термических или магнитных).

16-04 Оборудование для проявления

16-05 Вспомогательные приспособления, используемые в фотографии и кинематографии

Примечание: Содержит светофильтры, экспонометры, штативы, устройства для фотовспышки.

16-06 Оптические приборы

Примечание: а) Содержит очки и микроскопы.

          b) Не содержит измерительные инструменты, включающие оптические приборы (кл. 10-04).

16-99 Разное

КЛАСС 17 - МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Примечание: Не содержит футляры для музыкальных инструментов (кл. 03-01) и устройства для

записи и воспроизведения звука (кл. 14-01).

17-01 Клавишные музыкальные инструменты

Примечание: Содержит органы, в том числе электронные, аккордеоны и фортепьяно, в том числе
механические.

17-02 Духовые музыкальные инструменты

Примечание: Не содержит органы, фисгармонии и аккордеоны (кл. 17-01).

17-03 Струнные музыкальные инструменты

17-04 Ударные музыкальные инструменты

17-05 Механические музыкальные инструменты

Примечание: а) Содержит музыкальные шкатулки.

          b) Не содержит механические клавишные инструменты (кл. 17-01)

17-99 Разное

КЛАСС 18 - ТИПОГРАФСКОЕ И ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
18-01 Пишущие и счетные машины

Примечание: Не содержит компьютеры и прочие устройства, отнесенные к классу 14-02.

18-02 Печатные машины

Примечание: а) Содержит наборные машины, машины для печатания со стереотипов, типографские
машины и прочие машины для репродуцирования, такие как множительные аппараты
и офсетные машины, а также адресовальные машины, франкировальные машины и
устройства для гашения марок.

          b) Не содержит машины для фотокопирования (кл. 16-03).

18-03 Типографские шрифты и знаки

18-04 Переплетные машины, швейные машины для скрепления скобами, резальные машины (для
переплетных работ)

Примечание: Содержит машины и устройства для резания бумаги, аналогичные резальным
машинам, используемым в переплетных работах.

18-99 Разное
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КЛАСС 19 - КАНЦЕЛЯРСКИЕ И ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО

 ТВОРЧЕСТВА И ОБУЧЕНИЯ
19-01 Писчая бумага; почтовые, уведомительные, поздравительные и т.п. открытки

Примечание: Содержит все виды бумаги, предназначенной для письма, черчения, живописи или
печатания, например кальку, копировальную бумагу, газетную бумагу, конверты,
поздравительные открытки и иллюстрированные почтовые открытки, даже если они
содержат звукозапись.

19-02 Офисные принадлежности

Примечание: а) Содержит приспособления, которые используются в кассовых аппаратах, например для
сортировки монет.

          b) Некоторые виды офисного оборудования должны быть помещены в другие подклассы и
классы; например, офисную мебель следует относить к классу 06, офисные машины и
оборудование к классам 14-02, 16-03, 18-01, 18-02 или 18-04, а материалы и
принадлежности для письма - к классу 19-01 или 19-06.

19-03 Календари

Примечание: Не содержит записные книжки-дневники (кл. 19-04).

19-04 Книги, тетради и подобные изделия

Примечание: Содержит обложки для книг, переплеты, альбомы, записные книжки и аналогичные
предметы.

19-05 [Резервный]

19-06 Материалы и принадлежности для письма, черчения, рисования, ваяния, гравирования и других
способов художественного творчества

Примечание: Не содержит кисти (кл. 04-04), чертежные столы и принадлежности, закрепленные на
этих столах (кл. 06-03), а также писчую бумагу (кл. 19-01).

19-07 Материалы для обучения

Примечание: а) Содержит карты любого типа, глобусы и планетарии.

          b) Не содержит учебные пособия для аудиовизуального обучения (кл.14-01).

19-08 Прочие виды печатной продукции

Примечание: Содержит рекламные печатные издания.

19-99 Разное

Класс 20 - Оборудование для торговли и рекламы, указательные знаки

20-01 Торговые автоматы

20-02 Выставочное и торговое оборудование

Примечание: Не содержит предметы меблировки (кл. 06).

20-03 Указательные знаки, вывески и рекламные устройства

Примечание: а) Содержит устройства для световой рекламы и подвижные рекламные устройства.

          b) Не содержит емкости для упаковки (кл. 09), а также сигнальные устройства (кл. 10-06).

20-99 Разное
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КЛАСС 21 - ИГРЫ, ИГРУШКИ, ПАЛАТКИ И СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
21-01 Игры и игрушки

Примечание: а) Содержит уменьшенные модели.

          b) Не содержит игрушки для животных (кл. 30-99).

21-02 Гимнастическое и спортивное оборудование и снаряды

Примечание: а) Содержит спортивные снаряды и оборудование, необходимые для занятий
различными видами спорта и не имеющие другого назначения, например футбольные
мячи, лыжи и теннисные ракетки, за исключением всех других предметов, которые могут
также использоваться для тренировок в определенном виде спорта.

          b) Содержит, кроме исключений, указанных в пункте (а), приспособления для тренировок и
спортивные снаряды и оборудование для игр на открытом воздухе.

          c) Не содержит спортивную одежду (кл. 02), тобогганы или сани (кл. 12-14).

21-03 Прочие предметы для развлечений

Примечание: а) Содержит ярмарочные карусели и автоматы для азартных игр.

          b) Не содержит игры и игрушки (кл. 21-01), а также другие изделия,которые следует
отнести к классам 21-01 или 21-02.

21-04 Палатки и вспомогательные приспособления для них

Примечание: а) Содержит шесты, колья и подобные изделия.

          b) Не содержит изделия для туризма, которые следует отнести к другим классам в
зависимости от их свойств, такие как стулья (кл. 06-01), столы (кл. 06-03), тарелки (кл.
07-01) и жилые прицепы (кл. 12-10).

21-99 Разное

КЛАСС 22 - ОРУЖИЕ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, СНАРЯЖЕНИЕ
ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБНОЙ ЛОВЛИ, УСТРОЙСТВА

ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ
22-01 Метательное и огнестрельное оружие

22-02 Прочее оружие

22-03 Боеприпасы, ракеты и пиротехнические изделия

22-04 Мишени и вспомогательные устройства для них

Примечание: Содержит специальные устройства для приведения в действие движущихся мишеней.

22-05 Снаряжение для охоты и рыбной ловли

Примечание: Не содержит предметы одежды (кл. 02) или оружие (кл. 22-01 или 22-02).

22-06 Капканы, приспособления для уничтожения вредителей

22-99 Разное

КЛАСС 23 – УСТАНОВКИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ,
САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАГРЕВА,

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО
23-01 Установки для распределения жидкостей и газов

Примечание: Содержит краны и арматуру для них.
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23-02 Санитарное оборудование

Примечание: а) Содержит ванны, душевые установки, умывальники, сауны, унитазы, санитарные блоки и
прочее санитарное оборудование и приспособления, не включенные в другие классы.

           b) Не содержит краны и арматуру для них (кл. 23-01).

23-03 Оборудование для отопления и нагрева

23-04 Оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха

23-05 Твердое топливо

23-99 Разное

КЛАСС 24 - МЕДИЦИНСКОЕ И ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Примечание: Под “медицинским оборудованием” подразумевается хирургическое,

стоматологическое и ветеринарное оборудование.

24-01 Стационарные приборы и оборудование для клиник и лабораторий

24-02 Медицинские инструменты, лабораторные инструменты и оборудование

Примечание: Содержит только ручные инструменты.

24-03 Протезы

24-04 Перевязочные материалы, предметы для ухода за больными

 Примечание: Содержит адсорбирующие перевязочные материалы.

24-99 Разное

КЛАСС 25 - СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ

25-01 Строительные материалы

Примечание: Содержит кирпичи, балки, профили, черепицу, шифер, облицовочные панели.

25-02 Блочные, сборные или предварительно изготовленные элементы строительных конструкций

Примечание: а) Содержит окна, двери, ставни, перегородки и решетки.

          b) Не содержит лестницы (кл. 25-04).

25-03 Дома, гаражи и прочие сооружения

25-04 Ступени лестниц, лестницы, строительные леса и подобные конструкции

25-99 Разное

КЛАСС 26 - ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА
26-01 Подсвечники

26-02 Светильники переносные, карманные фонари

26-03 Приборы для освещения общественных мест

Примечание: Содержит уличные фонари, приборы для освещения сцены и осветительные
прожекторы.

26-04 Источники света, в том числе электрические

Примечание: Содержит колбы для электрических ламп, светящиеся пластинки и трубки, свечи.

26-05 Лампы, лампы-эталоны, люстры, арматура для настенных и потолочных светильников, абажуры,
рефлекторы, прожекторные лампы для фотографии и кинематографии
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26-06 Осветительные устройства для транспортных средств

26-99 Разное

КЛАСС 27 - ТАБАК И КУРИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
27-01 Табак, сигары и сигареты

27-02 Курительные трубки, мундштуки для сигар и сигарет

27-03 Пепельницы

27-04 Спички

27-05 Зажигалки

27-06 Портсигары, табакерки и банки для табака

Примечание: Не содержит упаковки (кл. 09).

27-99 Разное

КЛАСС 28 - ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА,
ТУАЛЕТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ПРИБОРЫ

28-01 Фармацевтические средства

Примечание: а) Содержит фармацевтические средства для животных.

          b) Содержит химические средства в виде таблеток, капсул, пилюль и т.п.

          с) Не содержит перевязочные средства и бандажи (кл. 24-04).

28-02 Косметические средства

Примечание: Содержит косметические средства для животных.

28-03 Туалетные принадлежности и оборудование косметических кабинетов

Примечание: а) Содержит бритвы, приборы и приспособления для массажа, удаления или укладки
волос.

          b) Не содержит туалетные щетки и кисточки (кл. 04-02), а также предметы ухода за
животными (кл. 30-99).

28-04 Парики, накладные волосы, бороды и усы

28-99 Разное

КЛАСС 29 - УСТРОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ, ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ

СЛУЧАЕВ И СПАСЕНИЯ
29-01 Противопожарные устройства, оборудование и снаряжение

Примечание: а) Содержит пожарные огнетушители.

          b) Не содержит пожарные машины (кл. 12-13), пожарные шланги и наконечники для них
(кл. 23-01).

29-02 Устройства, оборудование и снаряжение для предотвращения несчастных случаев и спасения,
не включенные в другие классы

Примечание: а) Содержит приборы и оборудование, предназначенные для животных.

          b) Не содержит каски (кл. 02-03) и одежду для защиты от несчастных случаев (кл. 02-02,
02-04 или 02-06).

29-99 Разное
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КЛАСС 30 - ПРЕДМЕТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ
ЖИВОТНЫХ И УХОДА ЗА НИМИ

Примечание: Не содержит продукты питания для животных (кл. 01), фармацевтические и
косметические средства для животных (кл. 28-01 или 28-02).

30-01 Одежда для животных

30-02 Загоны, клетки, конуры и т.п. сооружения

Примечание: Не содержит строительные сооружения (кл. 25).

30-03 Кормушки и поилки

30-04 Шорные изделия

Примечание: Содержит ошейники для животных.

30-05 Хлысты и стрекала

30-06 Подстилки и гнезда

30-07 Насесты и прочие принадлежности для клеток

30-08 Приспособления для клеймения; метки и путы

30-09 Столбы для привязи

30-99 Разное

КЛАСС 31 - МАШИНЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПИЩИ ИЛИ НАПИТКОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ КЛАССЫ

Примечание: Не содержит утварь, инструменты и аппараты, приспособления, которые служат для
приготовления и сервировки пищи или напитков, управляемые вручную.

31-00 Машины и аппараты для приготовления пищи или напитков, не включенные в

другие классы.

КЛАСС 32 – ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ И ЭМБЛЕМЫ,
ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (ЛОГОС) ПОВЕРХНОСТНЫЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ МОТИВЫ,
 УКРАШЕНИЕ
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Anexă 
 

rezenta anexă inserează listele brevetelor de invenţie acordate, ale modelelor de utilitate, mărcilor 
înregistrate, cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale, publicate în BOPI nr. 7-12/2008, 

şi desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica Moldova, publicate în BOPI nr. 1-12/2008. 
 
Brevetele de invenţie sunt dispuse în ordinea numerelor de brevet şi în ordinea indicilor de clasificare 
conform CIB.  

Modelele de utilitate sunt repartizate în ordinea numerelor certificatelor de înregistrare şi în ordinea 
indicilor de clasificare conform CIB.  

Mărcile sunt repartizate în ordinea numerelor de înregistrare şi în ordinea claselor conform CIPS.  

Cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale sunt aranjate în ordinea numerelor de 
depozit şi în ordinea claselor conform CIDMI.  

Desenele şi modelele industriale sunt aranjate în ordinea numerelor de înregistrare şi în ordinea 
claselor conform CIDMI.  

Anexa include, de asemenea, listele desenelor şi modelelor industriale înregistrate în Republica 
Moldova conform Aranjamentului de la Haga, publicate în BOPI nr. 1-6/2008 şi 7-12/2008, aranjate în 
ordinea numerelor de înregistrare internaţională şi în ordinea claselor CIDMI. 
 
 

he present annex comprises lists of granted patents for inventions, utility models, registered 
trademarks, industrial designs applications, published in BOPI No. 7-12/2008 and industrial 

designs registered in the Republic of Moldova, published in BOPI No. 1-12/2008. 

The patents for inventions are arranged in the order of the patents numbers and in the order of the 
class indexes according to the IPC. 

The utility models are arranged in the order of the numbers of certificates on registration and in the 
order of the classes according to the IPC. 

The trademarks are arranged in the order of registration numbers and classes according to the ICGS. 

The industrial design applications are arranged in the order of filing numbers and classes according to 
the ICID. 

The industrial designs are arranged in the order of registration numbers and classes according to the ICID. 

The annex also comprises lists of the industrial designs registered in the Republic of Moldova 
according to the Hague Agreement, published in BOPI No. 1-6/2008 and 7-12/2008, arranged in the 
order of international registration numbers and in the order of  ICID classes. 

P 

T 
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FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate,  
aranjate în ordinea numerelor de brevet,  

publicate în BOPI nr. 7-12/2008 
(11) Nr. 
brevet 

(51) 
Indici de clasificare 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

(45) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 
3638 A01H 1/04 (2006.01) 

A01H 1/02 (2006.01) 
a 2008 0033 2008.02.11 7 

3639 A23K 1/14 (2006.01)  
A23K 1/175 (2006.01) 
A23K 1/18 (2006.01)  

a 2008 0106 2008.04.15 7 

3640 A23N 1/00 (2006.01)  a 2004 0079 2002.08.27 7 
3641 A23N 1/00 (2006.01)  

B01J 19/08 (2006.01)  
a 2007 0195 2007.07.09 7 

3642 A23N 17/00 (2006.01)  a 2006 0256 2006.11.01 7 
3643 A61H 5/00 (2006.01)  a 2006 0270 2006.12.04 7 
3644 A61K 31/155 (2006.01)  

A61P 15/00 (2006.01) 
A61P 5/24 (2006.01)  

a 2008 0075 2008.03.17 7 

3645 A61K 31/155 (2006.01)  
A61K 31/5575 (2006.01)  
A61P 7/04 (2006.01)  
A61P 15/00 (2006.01)  

a 2008 0005 2008.01.10 7 

3646 A61N 2/04 (2006.01)  
A61N 1/32 (2006.01)  
A61K 36/00 (2006.01)  
A61B 5/04 (2006.01)  
A61B 18/18 (2006.01)  
A61P 15/00 (2006.01)  

a 2007 0168 2007.06.08 7 

3647 B01D 24/28 (2006.01)  
B01D 25/00 (2006.01)  
B01D 33/48 (2006.01)  
C02F 1/00 (2006.01)  

a 2007 0249 2007.09.14 7 

3648 B01F 5/06 (2006.01)  
B01F 3/04 (2006.01)  
B01F 15/04 (2006.01) 
B01F 13/10 (2006.01)  
B01J 8/00 (2006.01)  
C13D 3/00 (2006.01)  

a 2007 0161 2007.05.31 7 

3649 B01F 7/10 (2006.01)  a 2007 0129 2007.05.07 7 
3650 B01J 19/24 (2006.01)  

C10L 1/02 (2006.01)  
C07C 67/02 (2006.01) 
C11C 3/10 (2006.01) 
B01F 5/18 (2006.01) 

a 2007 0204 2007.07.16 7 

3651 B04B 1/00 (2006.01)  
B04B 5/10 (2006.01)  
B04B 9/12 (2006.01)  
B04B 11/05 (2006.01)  
C02F 1/465 (2006.01)  

a 2007 0172 2007.06.13 7 

3652 B82B 3/00 (2006.01)  
C08L 29/04 (2006.01)  
C01G 9/02 (2006.01)  
C01G 15/00 (2006.01)  
C08L 31/04 (2006.01)  
C08L 39/06 (2006.01)  

a 2007 0103 2007.04.20 7 

3653 C07D 498/22 (2006.01) 
A61K 31/395 (2006.01)  
A61K 31/4188 (2006.01)  
A61K 31/4353 (2006.01)  
A61K 31/437 (2006.01)  
A61P 31/04 (2006.01)  

a 2006 0080 2004.11.04 7 
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1 2 3 4 5 
3654 C07F 1/08 (2006.01)  

C07C 281/16 (2006.01)  
C07C 59/19 (2006.01)  
C12N 1/14 (2006.01)  
C12R 1/685 (2006.01)  

a 2008 0089 2008.03.27 7 

3655 C07F 1/08 (2006.01)  
C07C 49/303 (2006.01)  
C07C 49/323 (2006.01)  
C07C 337/08 (2006.01)  
A61K 31/175 (2006.01) 
A61K 31/30 (2006.01)  
A61P 35/02 (2006.01)  

a 2007 0238 2007.09.03 7 

3656 C10L 1/06 (2006.01)  
C10L 1/10 (2006.01)  
C10L 1/18 (2006.01)  
C10L 10/10 (2006.01)  

a 2006 0309 2006.12.29 7 

3657 C12N 1/14 (2006.01)  
C12R 1/80 (2006.01) 
C01G 51/00 (2006.01)  

a 2007 0344 2007.12.25 7 

3658 C12N 1/20 (2006.01)  
C07F 15/06 (2006.01)  
C12R 1/01 (2006.01)  
C12P 17/10 (2006.01)  

a 2008 0025 2008.01.29 7 

3659 C23C 22/08 (2006.01)  
C23G 1/02 (2006.01)  
C01C 3/12 (2006.01)  
C23G 1/08 (2006.01) 
C23C 22/22 (2006.01)  
C23C 22/13 (2006.01)  
C23C 22/12 (2006.01)  
C23C 22/06 (2006.01)  
C09C 1/26 (2006.01) 

a 2007 0189 2007.07.06 7 

3660 C25B 1/02 (2006.01)  
C25B 1/04 (2006.01)  
C25B 1/06 (2006.01)  
C25B 1/10 (2006.01)  
C25B 11/03 (2006.01)  
C25B 11/10 (2006.01)  
C25B 11/12 (2006.01)  

a 2007 0011 2007.01.17 7 

3661 C25D 3/20 (2006.01)  
C25D 5/00 (2006.01)  

a 2005 0157 2005.06.03 7 

3662 C30B 13/00 (2006.01)  
C30B 31/02 (2006.01)   
C01G 29/00 (2006.01) 
C01B 19/04 (2006.01) 

a 2005 0253 2005.09.02 7 

3663 F41A 3/12 (2006.01)  
F41A 5/18 (2006.01)  

a 2005 0347 2005.11.25 7 

3664 G01R 25/00 (2006.01)  
G01R 29/00 (2006.01)  
G01R 19/257 (2006.01)  

a 2006 0293 2006.12.25 7 

3665 G06Q 10/00 (2006.01)  
G09F 23/10 (2008.01)  
H04M 3/42 (2008.01)  

a 2006 0251 2006.10.26 7 

3666 G06Q 30/00 (2006.01)  a 2007 0116 2007.04.24 7 
3667 G08G 1/017 (2006.01) 

B60R 13/10 (2006.01) 
a 2005 0250 2005.09.01 7 

3668 A01N 59/20 (2006.01)  
A01N 25/02 (2006.01)  
A01P 7/04 (2006.01)  
A01P 3/00 (2006.01)  
A01G 17/00 (2006.01)  
C01C 3/08 (2006.01)  

a 2008 0066 2008.03.06 8 

3669 A23N 1/00 (2006.01)  
B01J 19/08 (2006.01)  

a 2007 0327 2007.11.27 8 

3670 A61B 5/00 (2006.01)  
A61K 36/05 (2006.01)  
A61P 7/04 (2006.01)  

a 2008 0046 2008.02.15 8 

3671 A61B 17/00 (2006.01)  a 2007 0298 2007.11.02 8 
3672 A61B 17/42 (2006.01) 

A61B 1/313 (2006.01)  
a 2007 0159 2007.05.31 8 
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1 2 3 4 5 
3673 A61C 13/38 (2006.01)  a 2008 0077 2008.03.18 8 
3674 A61D 7/00 (2006.01)  

A61K 36/81 (2006.01)  
A61P 33/14 (2006.01)  

a 2008 0130 2008.05.14 8 

3675 A61F 2/00 (2006.01)  
A61F 2/02 (2006.01)  
A61F 2/18 (2006.01)  

a 2007 0193 2007.07.09 8 

3676 A61F 9/007 (2006.01)  a 2008 0053 2008.02.21 8 
3677 A61L 17/08 (2006.01)  

A61L 17/14 (2006.01)  
a 2008 0090 2008.03.27 8 

3678 A61N 5/00 (2006.01)   
A61B 5/04 (2006.01)  
A61B 18/18 (2006.01)  

a 2007 0167 2007.06.08 8 

3679 B01D 3/32 (2006.01)  a 2006 0167 2006.06.26 8 
3680 B01D 24/28 (2006.01)  

B01D 25/00 (2006.01)  
a 2007 0250 2007.09.14 8 

3681 B27K 3/34 (2006.01)  
B27K 3/50 (2006.01) 
A01N 63/00 (2006.01)  
A01N 65/00 (2006.01)  
A01P 3/00 (2006.01)  
A01P 7/04 (2006.01)  

a 2008 0050 2008.02.19 8 

3682 C02F 1/32 (2006.01)  
C02F 1/74 (2006.01)  
C02F 9/08 (2006.01)  
C02F 101/30 (2006.01)  

a 2007 0190 2007.07.06 8 

3683 C04B 26/06 (2006.01)   
C04B 14/42 (2006.01)  
C04B 16/06 (2006.01)  

a 2006 0226 2006.09.12 8 

3684 C07C 335/06 (2006.01)  
C07C 335/16 (2006.01)  

a 2007 0154 2007.05.28 8 

3685 C07F 15/02 (2006.01)  
C07C 51/02 (2006.01)  
C07C 53/10 (2006.01) 
C05D 9/00 (2006.01)  
A01N 55/02 (2006.01)  
A01P 21/00 (2006.01)  

a 2008 0024 2008.01.29 8 

3686 F03D 3/00 (2006.01)  
F03D 3/04 (2006.01)  

a 2007 0110 2007.04.23 8 

3687 F03D 3/00 (2006.01)  
F03D 3/04 (2006.01)  

a 2007 0023 2007.02.02 8 

3688 G01B 7/16 (2006.01)   
C01B 19/04 (2006.01)  
C01G 15/00 (2006.01)  

a 2007 0060 2007.03.14 8 

3689 G01R 27/02 (2006.01)  
H03H 11/46 (2006.01) 
G01R 35/00 (2006.01) 

a 2007 0253 2007.09.18 8 

3690 G03G 5/06 (2006.01) 
C08F 226/12 (2006.01)  
C07C 11/02 (2006.01)  
C07C 35/38 (2006.01)  

a 2007 0313 2007.11.07 8 

3691 H01B 1/00 (2006.01)  
H01B 1/02 (2006.01)  
H01B 13/00 (2006.01)  
H01B 13/012 (2006.01)  
B82B 1/00 (2006.01)  
B82B 3/00 (2006.01)  

a 2007 0132 2007.05.10 8 

3692 H01L 35/28 (2006.01)  
H01L 35/18 (2006.01)  
C01G 29/00 (2006.01)  
C01G 30/00 (2006.01)  
C01G 19/00 (2006.01)  

a 2007 0121 2007.04.28 8 

3693 H01L 35/28 (2006.01)   
H01L 35/18 (2006.01)  
C01G 19/00 (2006.01)  
C01G 29/00 (2006.01)  

a 2007 0122 2007.04.28 8 
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1 2 3 4 5 
3694 A01C 1/06 (2006.01)  

C07J 71/00 (2006.01)   
A01N 45/00 (2006.01)  
A01P 21/00 (2006.01)  

a 2008 0153 2008.06.11 9 

3695 A01F 25/00 (2006.01)  
A01G 7/00 (2006.01)  
C11C 3/04 (2006.01) 
C11C 1/06 (2006.01) 

a 2008 0110 2008.04.23 9 

3696 A61B 17/00 (2006.01)  a 2008 0084 2008.03.26 9 
3697 A61B 17/56 (2006.01)  

A61B 17/70 (2006.01)  
A61B 17/88 (2006.01)  

a 2008 0150 2008.05.30 9 

3698 A61B 17/70 (2006.01) 
A61B 17/56 (2006.01) 

a 2008 0151 2008.05.30 9 

3699 A61C 7/00 (2006.01) 
A61B 17/24 (2006.01)  

a 2007 0251 2007.09.17 9 

3700 A61C 7/00 (2006.01) 
A61B 17/24 (2006.01)  
 

a 2007 0252 2007.09.17 9 

3701 A61K 8/60 (2006.01)  
A61K 8/73 (2006.01)  
A61K 8/97 (2006.01)  
A61K 8/99 (2006.01)  
A61K 36/05 (2006.01)  
A61K 36/26 (2006.01)  
A61K 36/28 (2006.01)  
A61Q 11/00 (2006.01) 
A61P 1/02 (2006.01)  

a 2007 0280 2007.10.11 9 

3702 B01F 5/06 (2006.01)  
B01F 3/08 (2006.01)  
B01F 15/04 (2006.01)  
C13D 3/00 (2006.01) 
A23G 3/00 (2006.01)  

a 2008 0107 2008.04.17 9 

3703 B28C 5/38 (2006.01)  
C04B 28/10 (2006.01)  
C04B 28/20 (2006.01)  
C04B 28/22 (2006.01)  
C04B 14/06 (2006.01)  
C04B 28/04 (2006.01)  

a 2007 0215 2007.07.30 9 

3704 B41M 1/22 (2006.01)  
B41N 1/06 (2006.01)  
B44C 1/24 (2006.01)   
B41M 1/26 (2006.01)  
B41M 1/38 (2006.01)   

a 2006 0260 2006.11.10 9 

3705 B82B 3/00 (2006.01)  
C01F 7/02 (2006.01)  
C23C 22/56 (2006.01)  
C25D 11/06 (2006.01)  

a 2007 0305 2007.11.06 9 

3706 C01B 17/48 (2006.01)  
C12G 1/04 (2006.01)  
C12H 1/14 (2006.01)  

a 2008 0057 2008.02.19 9 

3707 C02F 5/02 (2006.01)  
C02F 1/48 (2006.01)  
B01J 19/00 (2006.01)  
G05B 13/02 (2006.01)  

a 2007 0051 2007.02.26 9 

3708 C23C 4/08 (2006.01)  
C23C 20/06 (2006.01)  
C23C 20/08 (2006.01) 
C23C 8/50 (2006.01)   
C23C 4/12 (2006.01)  

a 2007 0148 2007.05.23 9 

3709 E05B 27/00 (2006.01)  a 2004 0284 2003.06.19 9 
3710 F03D 3/04 (2006.01)  a 2007 0024 2007.02.02 9 
3711 F03D 3/06 (2006.01)  a 2007 0221 2007.08.06 9 
3712 F27B 7/00 (2006.01) 

C04B 2/10 (2006.01) 
a 2005 0109 2005.04.15 9 

3713 G01N 5/02 (2006.01)  
G01N 33/36 (2006.01)  
G01N 33/46 (2006.01)  
G01N 22/04 (2006.01)  

a 2008 0135 2008.05.19 9 
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3714 H01S 3/14 (2006.01) 

B81C 1/00 (2006.01)  
C01F 17/00 (2006.01)  
C01B 13/18 (2006.01)  
C01F 7/42 (2006.01)  
C25D 11/04 (2006.01)  

a 2007 0304 2007.11.06 9 

3715 A01K 67/00 (2006.01)  a 2007 0034 2007.02.07 10 
3716 A23K 1/06 (2006.01)  

C12F 3/10 (2006.01)   
B09B 3/00 (2006.01)  
A23L 1/302 (2006.01)  
C07F 15/06 (2006.01)  
C07D 487/22 (2006.01) 

a 2008 0031 2008.02.04 10 

3717 A61B 10/00 (2006.01)  
C12Q 1/00 (2006.01)  
C12Q 1/26 (2006.01)  
C12Q 1/32 (2006.01)  
C12Q 1/48 (2006.01)  
G01N 33/48 (2006.01)  

a 2008 0082 2008.03.21 10 

3718 A61B 10/00 (2006.01)  
C12Q 1/06 (2006.01)  
C12N 1/20 (2006.01)  
C12R 1/225 (2006.01)  

a 2007 0248 2007.09.13 10 

3719 A61B 17/00 (2006.01)  a 2008 0070 2008.03.13 10 
3720 A61B 17/00 (2006.01)  a 2008 0085 2008.03.26 10 
3721 A61K 9/107 (2006.01)  

A61K 35/64 (2006.01)  
A61K 36/28 (2006.01)  
A61K 36/30 (2006.01)  
A61K 36/38 (2006.01)  
A61P 19/00 (2006.01)  
A61P 21/00 (2006.01)  

a 2008 0072 2008.03.14 10 

3722 A61K 36/66 (2006.01)  
A61K 36/29 (2006.01)  
A61K 36/28 (2006.01)  
A61K 9/16 (2006.01) 
A61P 1/00 (2006.01) 

a 2008 0073 2008.03.14 10 

3723 A61K 36/66 (2006.01)  
A61K 36/28 (2006.01)  
A61K 31/21 (2006.01)  
A61K 33/34 (2006.01)  
A61K 36/33 (2006.01)  
A61K 9/16 (2006.01)  
A61P 9/12 (2006.01) 
A61P 9/08 (2006.01) 

a 2008 0074 2008.03.14 10 

3724 A61K 36/05 (2006.01)  
A61K 8/23 (2006.01)  
A61K 31/167 (2006.01)  
A61P 1/02 (2006.01)  
A61P 31/22 (2006.01)  

a 2008 0068 2008.03.07 10 

3725 A62B 1/20 (2006.01)  
E04H 9/00 (2006.01)  

a 2005 0381 2005.12.22 10 

3726 C02F 1/32 (2006.01)  
C02F 1/461 (2006.01)   
B01D 39/16 (2006.01)  
B01D 71/02 (2006.01)  
B01J 21/06 (2006.01)   

a 2007 0173 2007.06.13 10 

3727 C02F 1/42 (2006.01)  
C02F 1/74 (2006.01) 
C01B 31/08 (2006.01)  
B01J 21/18 (2006.01)  

a 2008 0004 2008.01.09 10 

3728 C02F 1/32 (2006.01)  
C02F 1/58 (2006.01) 
B01D 29/33 (2006.01)  
B01D 71/02 (2006.01)  
B01J 35/10 (2006.01)  
B01J 23/44 (2006.01)  
B01J 23/755 (2006.01)  
B01J 21/06 (2006.01)  
B01J 23/06 (2006.01)  

a 2007 0050 2007.02.26 10 
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B01J 23/72 (2006.01)  
B01J 23/14 (2006.01)  

3729 C07D 209/42 (2006.01)  
C07D 209/04 (2006.01)  
C07D 209/08 (2006.01)  
A61K 31/404 (2006.01)  
A61P 9/12 (2006.01)  

a 2008 0061 2008.02.28 10 

3730 C07F 9/40 (2006.01) 
B01D 11/02 (2006.01)  
C02F 1/62 (2006.01)  
C01G 43/00 (2006.01) 

a 2007 0247 2007.09.11 10 

3731 C12F 3/00 (2006.01) 
B09B 3/00 (2006.01)  
A62D 3/30 (2007.01)  
A62D 3/36 (2007.01)  
A62D 101/20 (2007.01)  
C01C 3/12 (2006.01)  

a 2008 0076 2008.03.18 10 

3732 C12G 3/04 (2006.01)  
C12G 3/06 (2006.01)  

a 2008 0083 2008.03.25 10 

3733 F16D 3/58 (2006.01)  a 2005 0304 2005.10.13 10 
3734 F24C 13/00 (2006.01)  

F24H 6/00 (2006.01)  
a 2008 0034 2008.02.13 10 

3735 F24J 2/48 (2006.01) 
F24J 2/26 (2006.01)  
C23C 4/08 (2006.01)  

a 2008 0010 2008.01.14 10 

3736 G06T 1/40 (2006.01)  a 2006 0195 2006.07.24 10 
3737 H01L 31/18 (2006.01) 

H01L 31/04 (2006.01) 
 

a 2007 0084 2007.03.26 10 

3738 A01C 1/00 (2006.01)  
A01G 1/00 (2006.01)  
A01H 1/02 (2006.01)  

a 2008 0141 2008.05.21 11 

3739 A01H 1/04 (2006.01)  a 2008 0071 2008.03.14 11 
3740 A23N 1/00 (2006.01)  

B01J 19/08 (2006.01)  
a 2007 0151 2007.05.24 11 

3741 A61B 17/58 (2006.01)  a 2008 0051 2008.02.20 11 
3742 A61B 17/00 (2006.01)  a 2007 0323 2007.11.23 11 
3743 A61B 17/00 (2006.01)  a 2007 0324 2007.11.23 11 
3744 A61C 19/04 (2006.01) 

A61B 10/00 (2006.01)  
A61B 19/00 (2006.01)  

a 2008 0054 2008.02.21 11 

3745 A61K 36/738 (2006.01)  
A61K 36/734 (2006.01)  
A61K 36/52 (2006.01)  
A61P 1/02 (2006.01)  

a 2007 0290 2007.10.29 11 

3746 B01D 47/00 (2006.01)  
B01D 47/02 (2006.01)  

a 2008 0009 2008.01.14 11 

3747 B01F 3/08 (2006.01)  
B01F 7/10 (2006.01)  

a 2007 0205 2007.07.16 11 

3748 B01F 3/00 (2006.01)  
B01F 3/08 (2006.01)  
B01F 11/02 (2006.01)  

a 2007 0217 2007.08.03 11 

3749 B23H 7/14 (2006.01)  
H02M 9/02 (2006.01)  
H02M 9/04 (2006.01)  
H03K 3/02 (2006.01)  
H03K 3/352 (2006.01)  

a 2007 0169 2007.06.11 11 

3750 B61L 1/16 (2006.01)  
B61L 3/12 (2006.01)  
G06F 11/16 (2006.01)  

a 2006 0273 2005.05.13 11 

3751 C09B 61/00 (2006.01)  a 2008 0197 2008.07.14 11 
3752 C12N 9/02 (2006.01)  

G01N 33/483 (2006.01)  
G01N 33/50 (2006.01) 
C12R 1/89 (2006.01)   

a 2008 0095 2008.03.28 11 

3753 C25B 11/06 (2006.01)  
C25B 11/03 (2006.01)  
C25B 11/12 (2006.01) 
C25B 1/02 (2006.01)  

a 2007 0010 2007.01.17 11 
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3754 F03D 3/04 (2006.01)  a 2007 0258 2007.09.24 11 
3755 F03D 3/06 (2006.01)  a 2007 0222 2007.08.06 11 
3756 F04C 2/344 (2006.01)  

F04C 13/00 (2006.01)  
F04C 15/00 (2006.01)  

a 2007 0227 2007.08.16 11 

3757 F23N 5/00 (2006.01) 
F24H 1/00 (2006.01)  

a 2002 0244 2002.10.02 11 

3758 G01F 23/30 (2006.01)  
G01F 23/70 (2006.01)  

a 2007 0203 2007.07.16 11 

3759 G06T 1/20 (2006.01)  
G06T 5/50 (2006.01) 
G06F 7/38 (2006.01)  
G06F 13/12 (2006.01) 
G05B 19/042 (2006.01)  

a 2006 0285 2006.12.21 11 

3760 A01G 1/00 (2006.01)  
A01N 43/08 (2006.01)  
A01N 43/12 (2006.01)  
C07J 71/00 (2006.01)  

a 2008 0109 2008.04.23 12 

3761 A01G 7/06 (2006.01)  
A01N 25/02 (2006.01)  
A01N 59/00 (2006.01)  
A01N 59/14 (2006.01)  
A01N 59/16 (2006.01)  
A01N 65/00 (2006.01)  

a 2008 0020 2008.01.25 12 

3762 A01H 4/00 (2006.01)  
A01C 1/00 (2006.01) 

a 2008 0166 2008.06.19 12 

3763 A01H 4/00 (2006.01)  
C12N 5/04 (2006.01)  

a 2008 0177 2008.06.27 12 

3764 A23N 17/00 (2006.01)  
B01F 7/00 (2006.01)  

a 2008 0019 2008.01.24 12 

3765 A61B 10/00 (2006.01)  a 2007 0102 2007.04.17 12 
3766 A61B 17/00 (2006.01)  a 2008 0099 2008.03.31 12 
3767 A61B 17/42 (2006.01)  a 2007 0158 2007.05.31 12 
3768 A61C 7/10 (2006.01)  a 2008 0173 2008.06.26 12 
3769 A61C 8/00 (2006.01)  a 2008 0181 2008.07.01 12 
3770 A61K 31/56 (2006.01)  

A61P 31/12 (2006.01)  
A61P 11/00 (2006.01)  

a 2008 0224 2008.08.22 12 

3771 A61K 31/175 (2006.01) 
A61K 31/05 (2006.01)  
A61K 31/11 (2006.01)  
A61P 13/08 (2006.01)  
A61P 35/00 (2006.01)  

a 2008 0118 2008.04.30 12 

3772 A61K 33/24 (2006.01)  
A61K 36/05 (2006.01)  
A61P 35/00 (2006.01)  

a 2008 0125 2008.05.12 12 

3773 A61K 36/47 (2006.01)  
A61K 36/87 (2006.01)  
A61K 36/53 (2006.01)  
A61K 36/28 (2006.01)  

a 2008 0148 2008.05.30 12 

3774 A63B 69/00 (2006.01)  
A63B 71/06 (2006.01)  

a 2007 0149 2007.05.30 12 

3775 B01F 7/02 (2006.01)  a 2008 0011 2008.01.15 12 
3776 B01J 20/34 (2006.01)  

C01B 31/08 (2006.01)  
C01B 15/01 (2006.01)  
C01G 45/08 (2006.01)  
C02F 1/28 (2006.01)  

a 2007 0242 2007.09.06 12 

3777 B28B 1/08 (2006.01)  
B28B 3/04 (2006.01)  
E04C 1/00 (2006.01)  

a 2008 0065 2008.03.06 12 

3778 B65D 6/24 (2006.01)  a 2007 0294 2005.04.22 12 
3779 C02F 1/465 (2006.01)  

C02F 1/62 (2006.01)  
C02F 101/20 (2006.01)  
B01J 19/08 (2006.01)  

a 2008 0127 2008.05.14 12 

3780 C12N 1/12 (2006.01) 
A01G 33/00 (2006.01) 

a 2007 0291 2007.10.29 12 
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3781 C12N 1/12 (2006.01)  

C12N 9/02 (2006.01)   
A61K 36/05 (2006.01)  
A61K 38/44 (2006.01)  
A61K 38/41 (2006.01)  

a 2008 0079 2008.03.18 12 

3782 C13D 3/00 (2006.01)  a 2008 0131 2008.05.14 12 
3783 F03D 3/04 (2006.01)  

F26B 9/06 (2006.01)  
a 2007 0108 2007.04.23 12 

3784 G01R 15/04 (2006.01)  
G01R 17/02 (2006.01)  
G01R 35/02 (2006.01)  

a 2006 0292 2006.12.25 12 

3785 G02C 5/02 (2006.01)  
G02C 11/00 (2006.01)  
A61F 9/00 (2006.01)  

a 2007 0194 2007.07.09 12 

3786 G03G 19/00 (2006.01)  
H01B 13/06 (2006.01)  

a 2007 0064 2007.03.17 12 

3787 G06K 5/00 (2006.01)  
G06K 5/04 (2006.01)  
G06K 1/00 (2006.01)  
G07D 7/20 (2006.01)  
B41M 3/00 (2006.01)  
G06F 3/00 (2006.01)  

a 2007 0233 2007.08.29 12 

3788 H01M 10/48 (2006.01)  
G01F 23/22 (2006.01)  

a 2008 0108 2008.04.21 12 

3789 H01S 3/14 (2006.01)   
B82B 3/00 (2006.01)  
C01B 13/20 (2006.01)  
C01G 9/02 (2006.01) 

a 2008 0114 2008.04.24 12 

 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I) 

 164 

FF4A Lista brevetelor de invenţie acordate,  
aranjate în ordinea indicilor de clasificare conform CIB, 
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(51) 
Indici de clasificare 

(11) 
Nr. brevet 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

(45) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 
  A01C 1/00 (2006.01) 3738 a 2008 0141 2008.05.21 11 
  A01C 1/00 (2006.01) 3762 a 2008 0166 2008.06.19 12 
  A01C 1/06 (2006.01) 3694 a 2008 0153 2008.06.11 9 
  A01F 25/00 (2006.01) 3695 a 2008 0110 2008.04.23 9 
  A01G 1/00 (2006.01) 3738 a 2008 0141 2008.05.21 11 
  A01G 1/00 (2006.01) 3760 a 2008 0109 2008.04.23 12 
  A01G 17/00 (2006.01) 3668 a 2008 0066 2008.03.06 8 
  A01G 33/00 (2006.01) 3780 a 2007 0291 2007.10.29 12 
  A01G 7/00 (2006.01) 3695 a 2008 0110 2008.04.23 9 
  A01G 7/06 (2006.01) 3761 a 2008 0020 2008.01.25 12 
  A01H 1/02 (2006.01) 3638 a 2008 0033 2008.02.11 7 
  A01H 1/02 (2006.01) 3738 a 2008 0141 2008.05.21 11 
  A01H 1/04 (2006.01) 3638 a 2008 0033 2008.02.11 7 
  A01H 1/04 (2006.01) 3739 a 2008 0071 2008.03.14 11 
  A01H 4/00 (2006.01) 3762 a 2008 0166 2008.06.19 12 
  A01H 4/00 (2006.01) 3763 a 2008 0177 2008.06.27 12 
  A01K 67/00 (2006.01) 3715 a 2007 0034 2007.02.07 10 
  A01N 25/02 (2006.01) 3668 a 2008 0066 2008.03.06 8 
  A01N 25/02 (2006.01) 3761 a 2008 0020 2008.01.25 12 
  A01N 43/08 (2006.01) 3760 a 2008 0109 2008.04.23 12 
  A01N 43/12 (2006.01) 3760 a 2008 0109 2008.04.23 12 
  A01N 45/00 (2006.01) 3694 a 2008 0153 2008.06.11 9 
  A01N 55/02 (2006.01) 3685 a 2008 0024 2008.01.29 8 
  A01N 59/00 (2006.01) 3761 a 2008 0020 2008.01.25 12 
  A01N 59/14 (2006.01) 3761 a 2008 0020 2008.01.25 12 
  A01N 59/16 (2006.01) 3761 a 2008 0020 2008.01.25 12 
  A01N 59/20 (2006.01) 3668 a 2008 0066 2008.03.06 8 
  A01N 63/00 (2006.01) 3681 a 2008 0050 2008.02.19 8 
  A01N 65/00 (2006.01) 3681 a 2008 0050 2008.02.19 8 
  A01N 65/00 (2006.01) 3761 a 2008 0020 2008.01.25 12 
  A01P 21/00 (2006.01) 3685 a 2008 0024 2008.01.29 8 
  A01P 21/00 (2006.01) 3694 a 2008 0153 2008.06.11 9 
  A01P 3/00 (2006.01) 3668 a 2008 0066 2008.03.06 8 
  A01P 3/00 (2006.01) 3681 a 2008 0050 2008.02.19 8 
  A01P 7/04 (2006.01) 3668 a 2008 0066 2008.03.06 8 
  A01P 7/04 (2006.01) 3681 a 2008 0050 2008.02.19 8 
  A23G 3/00 (2006.01) 3702 a 2008 0107 2008.04.17 9 
  A23K 1/06 (2006.01) 3716 a 2008 0031 2008.02.04 10 
  A23K 1/14 (2006.01) 3639 a 2008 0106 2008.04.15 7 
  A23K 1/175 (2006.01) 3639 a 2008 0106 2008.04.15 7 
  A23K 1/18 (2006.01) 3639 a 2008 0106 2008.04.15 7 
  A23L 1/302 (2006.01) 3716 a 2008 0031 2008.02.04 10 
  A23N 1/00 (2006.01) 3640 a 2004 0079 2002.08.27 7 
  A23N 1/00 (2006.01) 3641 a 2007 0195 2007.07.09 7 
  A23N 1/00 (2006.01) 3669 a 2007 0327 2007.11.27 8 
  A23N 1/00 (2006.01) 3740 a 2007 0151 2007.05.24 11 
  A23N 17/00 (2006.01) 3642 a 2006 0256 2006.11.01 7 
  A23N 17/00 (2006.01) 3764 a 2008 0019 2008.01.24 12 
  A61B 1/313 (2006.01) 3672 a 2007 0159 2007.05.31 8 
  A61B 10/00 (2006.01) 3717 a 2008 0082 2008.03.21 10 
  A61B 10/00 (2006.01)  3718 a 2007 0248 2007.09.13 10 
  A61B 10/00 (2006.01) 3744 a 2008 0054 2008.02.21 11 
  A61B 10/00 (2006.01) 3765 a 2007 0102 2007.04.17 12 
  A61B 17/00 (2006.01) 3671 a 2007 0298 2007.11.02 8 
  A61B 17/00 (2006.01) 3719 a 2008 0070 2008.03.13 10 
  A61B 17/00 (2006.01) 3742 a 2007 0323 2007.11.23 11 
  A61B 17/00 (2006.01) 3743 a 2007 0324 2007.11.23 11 
  A61B 17/00 (2006.01) 3696 a 2008 0084 2008.03.26 9 
  A61B 17/00 (2006.01) 3720 a 2008 0085 2008.03.26 10 



                                                        MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I) 

 165

1 2 3 4 5 
  A61B 17/00 (2006.01) 3766 a 2008 0099 2008.03.31 12 
  A61B 17/24 (2006.01) 3699 a 2007 0251 2007.09.17 9 
  A61B 17/24 (2006.01) 3700 a 2007 0252 2007.09.17 9 
  A61B 17/42 (2006.01) 3672 a 2007 0159 2007.05.31 8 
  A61B 17/42 (2006.01) 3767 a 2007 0158 2007.05.31 12 
  A61B 17/56 (2006.01) 3697 a 2008 0150 2008.05.30 9 
  A61B 17/56 (2006.01) 3698 a 2008 0151 2008.05.30 9 
  A61B 17/58 (2006.01) 3741 a 2008 0051 2008.02.20 11 
  A61B 17/70 (2006.01) 3697 a 2008 0150 2008.05.30 9 
  A61B 17/70 (2006.01) 3698 a 2008 0151 2008.05.30 9 
  A61B 17/88 (2006.01) 3697 a 2008 0150 2008.05.30 9 
  A61B 18/18 (2006.01) 3646 a 2007 0168 2007.06.08 7 
  A61B 18/18 (2006.01) 3678 a 2007 0167 2007.06.08 8 
  A61B 19/00 (2006.01) 3744 a 2008 0054 2008.02.21 11 
  A61B 5/00 (2006.01) 3670 a 2008 0046 2008.02.15 8 
  A61B 5/04 (2006.01) 3646 a 2007 0168 2007.06.08 7 
  A61B 5/04 (2006.01) 3678 a 2007 0167 2007.06.08 8 
  A61C 13/38 (2006.01) 3673 a 2008 0077 2008.03.18 8 
  A61C 19/04 (2006.01) 3744 a 2008 0054 2008.02.21 11 
  A61C 7/00 (2006.01) 3699 a 2007 0251 2007.09.17 9 
  A61C 7/00 (2006.01) 3700 a 2007 0252 2007.09.17 9 
  A61C 7/10 (2006.01) 3768 a 2008 0173 2008.06.26 12 
  A61C 8/00 (2006.01) 3769 a 2008 0181 2008.07.01 12 
  A61D 7/00 (2006.01) 3674 a 2008 0130 2008.05.14 8 
  A61F 2/00 (2006.01) 3675 a 2007 0193 2007.07.09 8 
  A61F 2/02 (2006.01) 3675 a 2007 0193 2007.07.09 8 
  A61F 2/18 (2006.01) 3675 a 2007 0193 2007.07.09 8 
  A61F 9/00 (2006.01) 3785 a 2007 0194 2007.07.09 12 
  A61F 9/007 (2006.01) 3676 a 2008 0053 2008.02.21 8 
  A61H 5/00 (2006.01) 3643 a 2006 0270 2006.12.04 7 
  A61K 31/05 (2006.01) 3771 a 2008 0118 2008.04.30 12 
  A61K 31/11 (2006.01) 3771 a 2008 0118 2008.04.30 12 
  A61K 31/155 (2006.01) 3644 a 2008 0075 2008.03.17 7 
  A61K 31/155 (2006.01) 3645 a 2008 0005 2008.01.10 7 
  A61K 31/167 (2006.01)  3724 a 2008 0068 2008.03.07 10 
  A61K 31/175 (2006.01) 3655 a 2007 0238 2007.09.03 7 
  A61K 31/175 (2006.01) 3771 a 2008 0118 2008.04.30 12 
  A61K 31/21 (2006.01) 3723 a 2008 0074 2008.03.14 10 
  A61K 31/30 (2006.01) 3655 a 2007 0238 2007.09.03 7 
  A61K 31/395 (2006.01) 3653 a 2006 0080 2004.11.04 7 
  A61K 31/404 (2006.01) 3729 a 2008 0061 2008.02.28 10 
  A61K 31/4188 (2006.01) 3653 a 2006 0080 2004.11.04 7 
  A61K 31/4353 (2006.01) 3653 a 2006 0080 2004.11.04 7 
  A61K 31/437 (2006.01) 3653 a 2006 0080 2004.11.04 7 
  A61K 31/5575 (2006.01) 3645 a 2008 0005 2008.01.10 7 
  A61K 31/56 (2006.01) 3770 a 2008 0224 2008.08.22 12 
  A61K 33/24 (2006.01) 3772 a 2008 0125 2008.05.12 12 
  A61K 33/34 (2006.01) 3723 a 2008 0074 2008.03.14 10 
  A61K 35/64 (2006.01) 3721 a 2008 0072 2008.03.14 10 
  A61K 36/00 (2006.01) 3646 a 2007 0168 2007.06.08 7 
  A61K 36/05 (2006.01) 3670 a 2008 0046 2008.02.15 8 
  A61K 36/05 (2006.01) 3701 a 2007 0280 2007.10.11 9 
  A61K 36/05 (2006.01) 3724 a 2008 0068 2008.03.07 10 
  A61K 36/05 (2006.01) 3772 a 2008 0125 2008.05.12 12 
  A61K 36/05 (2006.01) 3781 a 2008 0079 2008.03.18 12 
  A61K 36/26 (2006.01) 3701 a 2007 0280 2007.10.11 9 
  A61K 36/28 (2006.01) 3701 a 2007 0280 2007.10.11 9 
  A61K 36/28 (2006.01) 3721 a 2008 0072 2008.03.14 10 
  A61K 36/28 (2006.01) 3722 a 2008 0073 2008.03.14 10 
  A61K 36/28 (2006.01) 3723 a 2008 0074 2008.03.14 10 
  A61K 36/28 (2006.01) 3773 a 2008 0148 2008.05.30 12 
  A61K 36/29 (2006.01) 3722 a 2008 0073 2008.03.14 10 
  A61K 36/30 (2006.01) 3721 a 2008 0072 2008.03.14 10 
  A61K 36/33 (2006.01)  3723 a 2008 0074 2008.03.14 10 
  A61K 36/38 (2006.01) 3721 a 2008 0072 2008.03.14 10 
  A61K 36/47 (2006.01) 3773 a 2008 0148 2008.05.30 12 
  A61K 36/52 (2006.01) 3745 a 2007 0290 2007.10.29 11 
  A61K 36/53 (2006.01) 3773 a 2008 0148 2008.05.30 12 
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  A61K 36/66 (2006.01) 3722 a 2008 0073 2008.03.14 10 
  A61K 36/66 (2006.01) 3723 a 2008 0074 2008.03.14 10 
  A61K 36/734 (2006.01) 3745 a 2007 0290 2007.10.29 11 
  A61K 36/738 (2006.01) 3745 a 2007 0290 2007.10.29 11 
  A61K 36/81 (2006.01) 3674 a 2008 0130 2008.05.14 8 
  A61K 36/87 (2006.01) 3773 a 2008 0148 2008.05.30 12 
  A61K 38/41 (2006.01) 3781 a 2008 0079 2008.03.18 12 
  A61K 38/44 (2006.01) 3781 a 2008 0079 2008.03.18 12 
  A61K 8/23 (2006.01) 3724 a 2008 0068 2008.03.07 10 
  A61K 8/60 (2006.01) 3701 a 2007 0280 2007.10.11 9 
  A61K 8/73 (2006.01) 3701 a 2007 0280 2007.10.11 9 
  A61K 8/97 (2006.01) 3701 a 2007 0280 2007.10.11 9 
  A61K 8/99 (2006.01) 3701 a 2007 0280 2007.10.11 9 
  A61K 9/107 (2006.01) 3721 a 2008 0072 2008.03.14 10 
  A61K 9/16 (2006.01) 3722 a 2008 0073 2008.03.14 10 
  A61K 9/16 (2006.01) 3723 a 2008 0074 2008.03.14 10 
  A61L 17/08 (2006.01) 3677 a 2008 0090 2008.03.27 8 
  A61L 17/14 (2006.01) 3677 a 2008 0090 2008.03.27 8 
  A61N 1/32 (2006.01) 3646 a 2007 0168 2007.06.08 7 
  A61N 2/04 (2006.01) 3646 a 2007 0168 2007.06.08 7 
  A61N 5/00 (2006.01) 3678 a 2007 0167 2007.06.08 8 
  A61P 1/00 (2006.01) 3722 a 2008 0073 2008.03.14 10 
  A61P 1/02 (2006.01) 3701 a 2007 0280 2007.10.11 9 
  A61P 1/02 (2006.01) 3724 a 2008 0068 2008.03.07 10 
  A61P 1/02 (2006.01) 3745 a 2007 0290 2007.10.29 11 
  A61P 11/00 (2006.01) 3770 a 2008 0224 2008.08.22 12 
  A61P 13/08 (2006.01) 3771 a 2008 0118 2008.04.30 12 
  A61P 15/00 (2006.01) 3644 a 2008 0075 2008.03.17 7 
  A61P 15/00 (2006.01) 3645 a 2008 0005 2008.01.10 7 
  A61P 15/00 (2006.01) 3646 a 2007 0168 2007.06.08 7 
  A61P 19/00 (2006.01) 3721 a 2008 0072 2008.03.14 10 
  A61P 21/00 (2006.01) 3721 a 2008 0072 2008.03.14 10 
  A61P 31/04 (2006.01) 3653 a 2006 0080 2004.11.04 7 
  A61P 31/12 (2006.01) 3770 a 2008 0224 2008.08.22 12 
  A61P 31/22 (2006.01) 3724 a 2008 0068 2008.03.07 10 
  A61P 33/14 (2006.01)  3674 a 2008 0130 2008.05.14 8 
  A61P 35/00 (2006.01) 3771 a 2008 0118 2008.04.30 12 
  A61P 35/00 (2006.01) 3772 a 2008 0125 2008.05.12 12 
  A61P 35/02 (2006.01) 3655 a 2007 0238 2007.09.03 7 
  A61P 5/24 (2006.01) 3644 a 2008 0075 2008.03.17 7 
  A61P 7/04 (2006.01) 3645 a 2008 0005 2008.01.10 7 
  A61P 7/04 (2006.01) 3670 a 2008 0046 2008.02.15 8 
  A61P 9/08 (2006.01) 3723 a 2008 0074 2008.03.14 10 
  A61P 9/12 (2006.01)  3723 a 2008 0074 2008.03.14 10 
  A61P 9/12 (2006.01) 3729 a 2008 0061 2008.02.28 10 
  A61Q 11/00 (2006.01) 3701 a 2007 0280 2007.10.11 9 
  A62B 1/20 (2006.01) 3725 a 2005 0381 2005.12.22 10 
  A62D 101/20 (2007.01) 3731 a 2008 0076 2008.03.18 10 
  A62D 3/30 (2007.01) 3731 a 2008 0076 2008.03.18 10 
  A62D 3/36 (2007.01) 3731 a 2008 0076 2008.03.18 10 
  A63B 69/00 (2006.01) 3774 a 2007 0149 2007.05.30 12 
  A63B 71/06 (2006.01) 3774 a 2007 0149 2007.05.30 12 
  B01D 11/02 (2006.01) 3730 a 2007 0247 2007.09.11 10 
  B01D 24/28 (2006.01) 3647 a 2007 0249 2007.09.14 7 
  B01D 24/28 (2006.01) 3680 a 2007 0250 2007.09.14 8 
  B01D 25/00 (2006.01) 3647 a 2007 0249 2007.09.14 7 
  B01D 25/00 (2006.01) 3680 a 2007 0250 2007.09.14 8 
  B01D 29/33 (2006.01) 3728 a 2007 0050 2007.02.26 10 
  B01D 3/32 (2006.01) 3679 a 2006 0167 2006.06.26 8 
  B01D 33/48 (2006.01) 3647 a 2007 0249 2007.09.14 7 
  B01D 39/16 (2006.01) 3726 a 2007 0173 2007.06.13 10 
  B01D 47/00 (2006.01) 3746 a 2008 0009 2008.01.14 11 
  B01D 47/02 (2006.01) 3746 a 2008 0009 2008.01.14 11 
  B01D 71/02 (2006.01) 3726 a 2007 0173 2007.06.13 10 
  B01D 71/02 (2006.01) 3728 a 2007 0050 2007.02.26 10 
  B01F 11/02 (2006.01) 3748 a 2007 0217 2007.08.03 11 
  B01F 13/10 (2006.01) 3648 a 2007 0161 2007.05.31 7 
  B01F 15/04 (2006.01) 3648 a 2007 0161 2007.05.31 7 
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  B01F 15/04 (2006.01) 3702 a 2008 0107 2008.04.17 9 
  B01F 3/00 (2006.01) 3748 a 2007 0217 2007.08.03 11 
  B01F 3/04 (2006.01) 3648 a 2007 0161 2007.05.31 7 
  B01F 3/08 (2006.01) 3747 a 2007 0205 2007.07.16 11 
  B01F 3/08 (2006.01) 3748 a 2007 0217 2007.08.03 11 
  B01F 3/08 (2006.01) 3702 a 2008 0107 2008.04.17 9 
  B01F 5/06 (2006.01) 3648 a 2007 0161 2007.05.31 7 
  B01F 5/06 (2006.01) 3702 a 2008 0107 2008.04.17 9 
  B01F 5/18 (2006.01) 3650 a 2007 0204 2007.07.16 7 
  B01F 7/00 (2006.01) 3764 a 2008 0019 2008.01.24 12 
  B01F 7/02 (2006.01) 3775 a 2008 0011 2008.01.15 12 
  B01F 7/10 (2006.01) 3649 a 2007 0129 2007.05.07 7 
  B01F 7/10 (2006.01) 3747 a 2007 0205 2007.07.16 11 
  B01J 19/00 (2006.01) 3707 a 2007 0051 2007.02.26 9 
  B01J 19/08 (2006.01)  3641 a 2007 0195 2007.07.09 7 
  B01J 19/08 (2006.01) 3669 a 2007 0327 2007.11.27 8 
  B01J 19/08 (2006.01) 3740 a 2007 0151 2007.05.24 11 
  B01J 19/08 (2006.01) 3779 a 2008 0127 2008.05.14 12 
  B01J 19/24 (2006.01) 3650 a 2007 0204 2007.07.16 7 
  B01J 20/34 (2006.01) 3776 a 2007 0242 2007.09.06 12 
  B01J 21/06 (2006.01) 3726 a 2007 0173 2007.06.13 10 
  B01J 21/06 (2006.01) 3728 a 2007 0050 2007.02.26 10 
  B01J 21/18 (2006.01) 3727 a 2008 0004 2008.01.09 10 
  B01J 23/06 (2006.01) 3728 a 2007 0050 2007.02.26 10 
  B01J 23/14 (2006.01) 3728 a 2007 0050 2007.02.26 10 
  B01J 23/44 (2006.01) 3728 a 2007 0050 2007.02.26 10 
  B01J 23/72 (2006.01) 3728 a 2007 0050 2007.02.26 10 
  B01J 23/755 (2006.01) 3728 a 2007 0050 2007.02.26 10 
  B01J 35/10 (2006.01) 3728 a 2007 0050 2007.02.26 10 
  B01J 8/00 (2006.01) 3648 a 2007 0161 2007.05.31 7 
  B04B 1/00 (2006.01) 3651 a 2007 0172 2007.06.13 7 
  B04B 11/05 (2006.01) 3651 a 2007 0172 2007.06.13 7 
  B04B 5/10 (2006.01) 3651 a 2007 0172 2007.06.13 7 
  B04B 9/12 (2006.01) 3651 a 2007 0172 2007.06.13 7 
  B09B 3/00 (2006.01) 3716 a 2008 0031 2008.02.04 10 
  B09B 3/00 (2006.01) 3731 a 2008 0076 2008.03.18 10 
  B23H 7/14 (2006.01) 3749 a 2007 0169 2007.06.11 11 
  B27K 3/34 (2006.01) 3681 a 2008 0050 2008.02.19 8 
  B27K 3/50 (2006.01)  3681 a 2008 0050 2008.02.19 8 
  B28B 1/08 (2006.01) 3777 a 2008 0065 2008.03.06 12 
  B28B 3/04 (2006.01) 3777 a 2008 0065 2008.03.06 12 
  B28C 5/38 (2006.01) 3703 a 2007 0215 2007.07.30 9 
  B41M 1/22 (2006.01) 3704 a 2006 0260 2006.11.10 9 
  B41M 1/26 (2006.01) 3704 a 2006 0260 2006.11.10 9 
  B41M 1/38 (2006.01) 3704 a 2006 0260 2006.11.10 9 
  B41M 3/00 (2006.01) 3787 a 2007 0233 2007.08.29 12 
  B41N 1/06 (2006.01) 3704 a 2006 0260 2006.11.10 9 
  B44C 1/24 (2006.01) 3704 a 2006 0260 2006.11.10 9 
  B60R 13/10 (2006.01) 3667 a 2005 0250 2005.09.01 7 
  B61L 1/16 (2006.01) 3750 a 2006 0273 2005.05.13 11 
  B61L 3/12 (2006.01) 3750 a 2006 0273 2005.05.13 11 
  B65D 6/24 (2006.01) 3778 a 2007 0294 2005.04.22 12 
  B81C 1/00 (2006.01) 3714 a 2007 0304 2007.11.06 9 
  B82B 1/00 (2006.01) 3691 a 2007 0132 2007.05.10 8 
  B82B 3/00 (2006.01) 3652 a 2007 0103 2007.04.20 7 
  B82B 3/00 (2006.01) 3691 a 2007 0132 2007.05.10 8 
  B82B 3/00 (2006.01) 3705 a 2007 0305 2007.11.06 9 
  B82B 3/00 (2006.01) 3789 a 2008 0114 2008.04.24 12 
  C01B 13/18 (2006.01) 3714 a 2007 0304 2007.11.06 9 
  C01B 13/20 (2006.01) 3789 a 2008 0114 2008.04.24 12 
  C01B 15/01 (2006.01) 3776 a 2007 0242 2007.09.06 12 
  C01B 17/48 (2006.01) 3706 a 2008 0057 2008.02.19 9 
  C01B 19/04 (2006.01) 3662 a 2005 0253 2005.09.02 7 
  C01B 19/04 (2006.01) 3688 a 2007 0060 2007.03.14 8 
  C01B 31/08 (2006.01) 3776 a 2007 0242 2007.09.06 12 
  C01B 31/08 (2006.01) 3727 a 2008 0004 2008.01.09 10 
  C01C 3/08 (2006.01) 3668 a 2008 0066 2008.03.06 8 
  C01C 3/12 (2006.01) 3659 a 2007 0189 2007.07.06 7 
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  C01C 3/12 (2006.01) 3731 a 2008 0076 2008.03.18 10 
  C01F 17/00 (2006.01) 3714 a 2007 0304 2007.11.06 9 
  C01F 7/02 (2006.01) 3705 a 2007 0305 2007.11.06 9 
  C01F 7/42 (2006.01) 3714 a 2007 0304 2007.11.06 9 
  C01G 15/00 (2006.01) 3652 a 2007 0103 2007.04.20 7 
  C01G 15/00 (2006.01) 3688 a 2007 0060 2007.03.14 8 
  C01G 19/00 (2006.01) 3692 a 2007 0121 2007.04.28 8 
  C01G 19/00 (2006.01)  3693 a 2007 0122 2007.04.28 8 
  C01G 29/00 (2006.01) 3662 a 2005 0253 2005.09.02 7 
  C01G 29/00 (2006.01) 3692 a 2007 0121 2007.04.28 8 
  C01G 29/00 (2006.01) 3693 a 2007 0122 2007.04.28 8 
  C01G 30/00 (2006.01) 3692 a 2007 0121 2007.04.28 8 
  C01G 43/00 (2006.01) 3730 a 2007 0247 2007.09.11 10 
  C01G 45/08 (2006.01) 3776 a 2007 0242 2007.09.06 12 
  C01G 51/00 (2006.01) 3657 a 2007 0344 2007.12.25 7 
  C01G 9/02 (2006.01) 3652 a 2007 0103 2007.04.20 7 
  C01G 9/02 (2006.01) 3789 a 2008 0114 2008.04.24 12 
  C02F 1/00 (2006.01) 3647 a 2007 0249 2007.09.14 7 
  C02F 1/28 (2006.01) 3776 a 2007 0242 2007.09.06 12 
  C02F 1/32 (2006.01) 3682 a 2007 0190 2007.07.06 8 
  C02F 1/32 (2006.01) 3726 a 2007 0173 2007.06.13 10 
  C02F 1/32 (2006.01) 3728 a 2007 0050 2007.02.26 10 
  C02F 1/42 (2006.01) 3727 a 2008 0004 2008.01.09 10 
  C02F 1/461 (2006.01) 3726 a 2007 0173 2007.06.13 10 
  C02F 1/465 (2006.01) 3651 a 2007 0172 2007.06.13 7 
  C02F 1/465 (2006.01) 3779 a 2008 0127 2008.05.14 12 
  C02F 1/48 (2006.01) 3707 a 2007 0051 2007.02.26 9 
  C02F 1/58 (2006.01) 3728 a 2007 0050 2007.02.26 10 
  C02F 1/62 (2006.01) 3730 a 2007 0247 2007.09.11 10 
  C02F 1/62 (2006.01) 3779 a 2008 0127 2008.05.14 12 
  C02F 1/74 (2006.01) 3682 a 2007 0190 2007.07.06 8 
  C02F 1/74 (2006.01) 3727 a 2008 0004 2008.01.09 10 
  C02F 101/20 (2006.01) 3779 a 2008 0127 2008.05.14 12 
  C02F 101/30 (2006.01) 3682 a 2007 0190 2007.07.06 8 
  C02F 5/02 (2006.01) 3707 a 2007 0051 2007.02.26 9 
  C02F 9/08 (2006.01) 3682 a 2007 0190 2007.07.06 8 
  C04B 14/06 (2006.01) 3703 a 2007 0215 2007.07.30 9 
  C04B 14/42 (2006.01) 3683 a 2006 0226 2006.09.12 8 
  C04B 16/06 (2006.01) 3683 a 2006 0226 2006.09.12 8 
  C04B 2/10 (2006.01) 3712 a 2005 0109 2005.04.15 9 
  C04B 26/06 (2006.01) 3683 a 2006 0226 2006.09.12 8 
  C04B 28/04 (2006.01) 3703 a 2007 0215 2007.07.30 9 
  C04B 28/10 (2006.01) 3703 a 2007 0215 2007.07.30 9 
  C04B 28/20 (2006.01) 3703 a 2007 0215 2007.07.30 9 
  C04B 28/22 (2006.01) 3703 a 2007 0215 2007.07.30 9 
  C05D 9/00 (2006.01) 3685 a 2008 0024 2008.01.29 8 
  C07C 11/02 (2006.01) 3690 a 2007 0313 2007.11.07 8 
  C07C 281/16 (2006.01) 3654 a 2008 0089 2008.03.27 7 
  C07C 335/06 (2006.01) 3684 a 2007 0154 2007.05.28 8 
  C07C 335/16 (2006.01) 3684 a 2007 0154 2007.05.28 8 
  C07C 337/08 (2006.01) 3655 a 2007 0238 2007.09.03 7 
  C07C 35/38 (2006.01) 3690 a 2007 0313 2007.11.07 8 
  C07C 49/303 (2006.01) 3655 a 2007 0238 2007.09.03 7 
  C07C 49/323 (2006.01) 3655 a 2007 0238 2007.09.03 7 
  C07C 51/02 (2006.01) 3685 a 2008 0024 2008.01.29 8 
  C07C 53/10 (2006.01) 3685 a 2008 0024 2008.01.29 8 
  C07C 59/19 (2006.01) 3654 a 2008 0089 2008.03.27 7 
  C07C 67/02 (2006.01) 3650 a 2007 0204 2007.07.16 7 
  C07D 209/04 (2006.01) 3729 a 2008 0061 2008.02.28 10 
  C07D 209/08 (2006.01) 3729 a 2008 0061 2008.02.28 10 
  C07D 209/42 (2006.01) 3729 a 2008 0061 2008.02.28 10 
  C07D 487/22 (2006.01) 3716 a 2008 0031 2008.02.04 10 
  C07D 498/22 (2006.01) 3653 a 2006 0080 2004.11.04 7 
  C07F 1/08 (2006.01) 3655 a 2007 0238 2007.09.03 7 
  C07F 1/08 (2006.01) 3654 a 2008 0089 2008.03.27 7 
  C07F 15/02 (2006.01) 3685 a 2008 0024 2008.01.29 8 
  C07F 15/06 (2006.01) 3658 a 2008 0025 2008.01.29 7 
  C07F 15/06 (2006.01) 3716 a 2008 0031 2008.02.04 10 
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  C07F 9/40 (2006.01)  3730 a 2007 0247 2007.09.11 10 
  C07J 71/00 (2006.01) 3694 a 2008 0153 2008.06.11 9 
  C07J 71/00 (2006.01) 3760 a 2008 0109 2008.04.23 12 
  C08F 226/12 (2006.01) 3690 a 2007 0313 2007.11.07 8 
  C08L 29/04 (2006.01) 3652 a 2007 0103 2007.04.20 7 
  C08L 31/04 (2006.01) 3652 a 2007 0103 2007.04.20 7 
  C08L 39/06 (2006.01) 3652 a 2007 0103 2007.04.20 7 
  C09B 61/00 (2006.01) 3751 a 2008 0197 2008.07.14 11 
  C09C 1/26 (2006.01) 3659 a 2007 0189 2007.07.06 7 
  C10L 1/02 (2006.01) 3650 a 2007 0204 2007.07.16 7 
  C10L 1/06 (2006.01) 3656 a 2006 0309 2006.12.29 7 
  C10L 1/10 (2006.01) 3656 a 2006 0309 2006.12.29 7 
  C10L 1/18 (2006.01) 3656 a 2006 0309 2006.12.29 7 
  C10L 10/10 (2006.01) 3656 a 2006 0309 2006.12.29 7 
  C11C 1/06 (2006.01) 3695 a 2008 0110 2008.04.23 9 
  C11C 3/04 (2006.01) 3695 a 2008 0110 2008.04.23 9 
  C11C 3/10 (2006.01) 3650 a 2007 0204 2007.07.16 7 
  C12F 3/00 (2006.01) 3731 a 2008 0076 2008.03.18 10 
  C12F 3/10 (2006.01) 3716 a 2008 0031 2008.02.04 10 
  C12G 1/04 (2006.01) 3706 a 2008 0057 2008.02.19 9 
  C12G 3/04 (2006.01) 3732 a 2008 0083 2008.03.25 10 
  C12G 3/06 (2006.01) 3732 a 2008 0083 2008.03.25 10 
  C12H 1/14 (2006.01) 3706 a 2008 0057 2008.02.19 9 
  C12N 1/12 (2006.01) 3780 a 2007 0291 2007.10.29 12 
  C12N 1/12 (2006.01) 3781 a 2008 0079 2008.03.18 12 
  C12N 1/14 (2006.01) 3657 a 2007 0344 2007.12.25 7 
  C12N 1/14 (2006.01) 3654 a 2008 0089 2008.03.27 7 
  C12N 1/20 (2006.01) 3658 a 2008 0025 2008.01.29 7 
  C12N 1/20 (2006.01) 3718 a 2007 0248 2007.09.13 10 
  C12N 5/04 (2006.01) 3763 a 2008 0177 2008.06.27 12 
  C12N 9/02 (2006.01) 3781 a 2008 0079 2008.03.18 12 
  C12N 9/02 (2006.01) 3752 a 2008 0095 2008.03.28 11 
  C12P 17/10 (2006.01) 3658 a 2008 0025 2008.01.29 7 
  C12Q 1/00 (2006.01) 3717 a 2008 0082 2008.03.21 10 
  C12Q 1/06 (2006.01) 3718 a 2007 0248 2007.09.13 10 
  C12Q 1/26 (2006.01) 3717 a 2008 0082 2008.03.21 10 
  C12Q 1/32 (2006.01) 3717 a 2008 0082 2008.03.21 10 
  C12Q 1/48 (2006.01) 3717 a 2008 0082 2008.03.21 10 
  C12R 1/01 (2006.01) 3658 a 2008 0025 2008.01.29 7 
  C12R 1/225 (2006.01) 3718 a 2007 0248 2007.09.13 10 
  C12R 1/685 (2006.01) 3654 a 2008 0089 2008.03.27 7 
  C12R 1/80 (2006.01) 3657 a 2007 0344 2007.12.25 7 
  C12R 1/89 (2006.01) 3752 a 2008 0095 2008.03.28 11 
  C13D 3/00 (2006.01) 3648 a 2007 0161 2007.05.31 7 
  C13D 3/00 (2006.01) 3702 a 2008 0107 2008.04.17 9 
  C13D 3/00 (2006.01) 3782 a 2008 0131 2008.05.14 12 
  C23C 20/06 (2006.01)  3708 a 2007 0148 2007.05.23 9 
  C23C 20/08 (2006.01) 3708 a 2007 0148 2007.05.23 9 
  C23C 22/06 (2006.01) 3659 a 2007 0189 2007.07.06 7 
  C23C 22/08 (2006.01) 3659 a 2007 0189 2007.07.06 7 
  C23C 22/12 (2006.01) 3659 a 2007 0189 2007.07.06 7 
  C23C 22/13 (2006.01) 3659 a 2007 0189 2007.07.06 7 
  C23C 22/22 (2006.01) 3659 a 2007 0189 2007.07.06 7 
  C23C 22/56 (2006.01)  3705 a 2007 0305 2007.11.06 9 
  C23C 4/08 (2006.01) 3708 a 2007 0148 2007.05.23 9 
  C23C 4/08 (2006.01) 3735 a 2008 0010 2008.01.14 10 
  C23C 4/12 (2006.01) 3708 a 2007 0148 2007.05.23 9 
  C23C 8/50 (2006.01) 3708 a 2007 0148 2007.05.23 9 
  C23G 1/02 (2006.01) 3659 a 2007 0189 2007.07.06 7 
  C23G 1/08 (2006.01)  3659 a 2007 0189 2007.07.06 7 
  C25B 1/02 (2006.01)  3660 a 2007 0011 2007.01.17 7 
  C25B 1/02 (2006.01) 3753 a 2007 0010 2007.01.17 11 
  C25B 1/04 (2006.01) 3660 a 2007 0011 2007.01.17 7 
  C25B 1/06 (2006.01) 3660 a 2007 0011 2007.01.17 7 
  C25B 1/10 (2006.01) 3660 a 2007 0011 2007.01.17 7 
  C25B 11/03 (2006.01) 3660 a 2007 0011 2007.01.17 7 
  C25B 11/03 (2006.01) 3753 a 2007 0010 2007.01.17 11 
  C25B 11/06 (2006.01) 3753 a 2007 0010 2007.01.17 11 
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  C25B 11/10 (2006.01) 3660 a 2007 0011 2007.01.17 7 
  C25B 11/12 (2006.01) 3660 a 2007 0011 2007.01.17 7 
  C25B 11/12 (2006.01) 3753 a 2007 0010 2007.01.17 11 
  C25D 11/04 (2006.01) 3714 a 2007 0304 2007.11.06 9 
  C25D 11/06 (2006.01) 3705 a 2007 0305 2007.11.06 9 
  C25D 3/20 (2006.01) 3661 a 2005 0157 2005.06.03 7 
  C25D 5/00 (2006.01) 3661 a 2005 0157 2005.06.03 7 
  C30B 13/00 (2006.01) 3662 a 2005 0253 2005.09.02 7 
  C30B 31/02 (2006.01) 3662 a 2005 0253 2005.09.02 7 
  E04C 1/00 (2006.01) 3777 a 2008 0065 2008.03.06 12 
  E04H 9/00 (2006.01) 3725 a 2005 0381 2005.12.22 10 
  E05B 27/00 (2006.01) 3709 a 2004 0284 2003.06.19 9 
  F03D 3/00 (2006.01) 3686 a 2007 0110 2007.04.23 8 
  F03D 3/00 (2006.01)  3687 a 2007 0023 2007.02.02 8 
  F03D 3/04 (2006.01) 3686 a 2007 0110 2007.04.23 8 
  F03D 3/04 (2006.01) 3687 a 2007 0023 2007.02.02 8 
  F03D 3/04 (2006.01) 3710 a 2007 0024 2007.02.02 9 
  F03D 3/04 (2006.01) 3754 a 2007 0258 2007.09.24 11 
  F03D 3/04 (2006.01) 3783 a 2007 0108 2007.04.23 12 
  F03D 3/06 (2006.01) 3711 a 2007 0221 2007.08.06 9 
  F03D 3/06 (2006.01) 3755 a 2007 0222 2007.08.06 11 
  F04C 13/00 (2006.01) 3756 a 2007 0227 2007.08.16 11 
  F04C 15/00 (2006.01) 3756 a 2007 0227 2007.08.16 11 
  F04C 2/344 (2006.01) 3756 a 2007 0227 2007.08.16 11 
  F16D 3/58 (2006.01) 3733 a 2005 0304 2005.10.13 10 
  F23N 5/00 (2006.01) 3757 a 2002 0244 2002.10.02 11 
  F24C 13/00 (2006.01) 3734 a 2008 0034 2008.02.13 10 
  F24H 1/00 (2006.01) 3757 a 2002 0244 2002.10.02 11 
  F24H 6/00 (2006.01) 3734 a 2008 0034 2008.02.13 10 
  F24J 2/26 (2006.01) 3735 a 2008 0010 2008.01.14 10 
  F24J 2/48 (2006.01) 3735 a 2008 0010 2008.01.14 10 
  F26B 9/06 (2006.01) 3783 a 2007 0108 2007.04.23 12 
  F27B 7/00 (2006.01) 3712 a 2005 0109 2005.04.15 9 
  F41A 3/12 (2006.01) 3663 a 2005 0347 2005.11.25 7 
  F41A 5/18 (2006.01) 3663 a 2005 0347 2005.11.25 7 
  G01B 7/16 (2006.01) 3688 a 2007 0060 2007.03.14 8 
  G01F 23/22 (2006.01) 3788 a 2008 0108 2008.04.21 12 
  G01F 23/30 (2006.01) 3758 a 2007 0203 2007.07.16 11 
  G01F 23/70 (2006.01) 3758 a 2007 0203 2007.07.16 11 
  G01N 22/04 (2006.01) 3713 a 2008 0135 2008.05.19 9 
  G01N 33/36 (2006.01) 3713 a 2008 0135 2008.05.19 9 
  G01N 33/46 (2006.01) 3713 a 2008 0135 2008.05.19 9 
  G01N 33/48 (2006.01) 3717 a 2008 0082 2008.03.21 10 
  G01N 33/483 (2006.01) 3752 a 2008 0095 2008.03.28 11 
  G01N 33/50 (2006.01) 3752 a 2008 0095 2008.03.28 11 
  G01N 5/02 (2006.01) 3713 a 2008 0135 2008.05.19 9 
  G01R 15/04 (2006.01) 3784 a 2006 0292 2006.12.25 12 
  G01R 17/02 (2006.01) 3784 a 2006 0292 2006.12.25 12 
  G01R 19/257 (2006.01) 3664 a 2006 0293 2006.12.25 7 
  G01R 25/00 (2006.01) 3664 a 2006 0293 2006.12.25 7 
  G01R 27/02 (2006.01) 3689 a 2007 0253 2007.09.18 8 
  G01R 29/00 (2006.01) 3664 a 2006 0293 2006.12.25 7 
  G01R 35/00 (2006.01) 3689 a 2007 0253 2007.09.18 8 
  G01R 35/02 (2006.01) 3784 a 2006 0292 2006.12.25 12 
  G02C 11/00 (2006.01) 3785 a 2007 0194 2007.07.09 12 
  G02C 5/02 (2006.01) 3785 a 2007 0194 2007.07.09 12 
  G03G 19/00 (2006.01) 3786 a 2007 0064 2007.03.17 12 
  G03G 5/06 (2006.01) 3690 a 2007 0313 2007.11.07 8 
  G05B 13/02 (2006.01) 3707 a 2007 0051 2007.02.26 9 
  G05B 19/042 (2006.01) 3759 a 2006 0285 2006.12.21 11 
  G06F 11/16 (2006.01) 3750 a 2006 0273 2005.05.13 11 
  G06F 13/12 (2006.01) 3759 a 2006 0285 2006.12.21 11 
  G06F 3/00 (2006.01) 3787 a 2007 0233 2007.08.29 12 
  G06F 7/38 (2006.01) 3759 a 2006 0285 2006.12.21 11 
  G06K 1/00 (2006.01) 3787 a 2007 0233 2007.08.29 12 
  G06K 5/00 (2006.01) 3787 a 2007 0233 2007.08.29 12 
  G06K 5/04 (2006.01) 3787 a 2007 0233 2007.08.29 12 
  G06Q 10/00 (2006.01) 3665 a 2006 0251 2006.10.26 7 



                                                        MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I) 

 171

 

1 2 3 4 5 
  G06Q 30/00 (2006.01) 3666 a 2007 0116 2007.04.24 7 
  G06T 1/20 (2006.01) 3759 a 2006 0285 2006.12.21 11 
  G06T 1/40 (2006.01) 3736 a 2006 0195 2006.07.24 10 
  G06T 5/50 (2006.01) 3759 a 2006 0285 2006.12.21 11 
  G07D 7/20 (2006.01)  3787 a 2007 0233 2007.08.29 12 
  G08G 1/017 (2006.01) 3667 a 2005 0250 2005.09.01 7 
  G09F 23/10 (2008.01) 3665 a 2006 0251 2006.10.26 7 
  H01B 1/00 (2006.01) 3691 a 2007 0132 2007.05.10 8 
  H01B 1/02 (2006.01) 3691 a 2007 0132 2007.05.10 8 
  H01B 13/00 (2006.01) 3691 a 2007 0132 2007.05.10 8 
  H01B 13/012 (2006.01) 3691 a 2007 0132 2007.05.10 8 
  H01B 13/06 (2006.01) 3786 a 2007 0064 2007.03.17 12 
  H01L 31/04 (2006.01) 3737 a 2007 0084 2007.03.26 10 
  H01L 31/18 (2006.01) 3737 a 2007 0084 2007.03.26 10 
  H01L 35/18 (2006.01) 3692 a 2007 0121 2007.04.28 8 
  H01L 35/18 (2006.01) 3693 a 2007 0122 2007.04.28 8 
  H01L 35/28 (2006.01) 3692 a 2007 0121 2007.04.28 8 
  H01L 35/28 (2006.01) 3693 a 2007 0122 2007.04.28 8 
  H01M 10/48 (2006.01) 3788 a 2008 0108 2008.04.21 12 
  H01S 3/14 (2006.01) 3714 a 2007 0304 2007.11.06 9 
  H01S 3/14 (2006.01) 3789 a 2008 0114 2008.04.24 12 
  H02M 9/02 (2006.01) 3749 a 2007 0169 2007.06.11 11 
  H02M 9/04 (2006.01) 3749 a 2007 0169 2007.06.11 11 
  H03H 11/46 (2006.01) 3689 a 2007 0253 2007.09.18 8 
  H03K 3/02 (2006.01) 3749 a 2007 0169 2007.06.11 11 
  H03K 3/352 (2006.01) 3749 a 2007 0169 2007.06.11 11 
  H04M 3/42 (2008.01) 3665 a 2006 0251 2006.10.26 7 
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FF9K Lista modelelor de utilitate înregistrate,  
aranjate în ordinea numerelor de certificat,  

publicate în BOPI nr. 7-12/2008 
(11)  

Nr. certificat 
(51) 

Indici de clasificare  
(21) 

Nr. depozit 
(22) 

Data depozit 
(45)  

Nr. BOPI 
1 2 3 4 5 

181 B28B 1/08 (2006.01) 
B28B 3/00 (2006.01) 

u 2006 0016 2006.08.23 7 

182 B65D 1/02 (2006.01) 
B67C 3/06 (2006.01) 
A23L 2/54 (2006.01) 
A23L 2/02 (2006.01) 

u 2005 0020 2004.07.14 7 

183 B65D 1/02 (2006.01) 
B65D 1/40 (2006.01) 
B65D 23/00 (2006.01) 

u 2007 0018 2007.08.22 7 

184 C22B 43/00 (2006.01) 
C09K 11/01 (2006.01) 
H01J 9/52 (2006.01) 
B09B 3/00 (2006.01) 
B01D 53/64 (2006.01) 

u 2008 0009 2008.02.26 7 

185 E04B 2/86 (2006.01) u 2008 0005 2008.01.30 7 
186 E04C 1/40 (2006.01) 

E04C 1/41 (2006.01) 
u 2008 0003 2008.01.29 7 

187 F16L 13/007 (2006.01) 
F16L 47/00 (2006.01) 

u 2007 0024 2007.11.19 7 

188 B28D 1/00 (2006.01) 
B28D 1/30 (2006.01) 
B28D 7/04 (2006.01) 

u 2007 0022 2007.10.12 8 

189 E04C 1/40 (2006.01) 
E04C 1/41 (2006.01) 

u 2007 0009 2007.05.07 8 

190 E04C 1/40 (2006.01) 
E04C 1/41 (2006.01) 

u 2007 0010 2007.05.07 8 

191 F28D 17/00 (2006.01) 
F28D 20/00 (2006.01) 

u 2007 0023 2007.11.06 8 

192 G02B 21/34 (2006.01) u 2008 0015 2008.06.19 8 
193 G09F 9/00 (2006.01) 

G09F 13/00 (2006.01) 
G09F 13/04 (2006.01) 

u 2007 0012 2007.05.24 8 

194 B02C 1/00 (2006.01) 
B02C 1/02 (2006.01) 
B02C 1/04 (2006.01) 

u 2007 0006 2007.04.26 9 

195 B02C 13/04 (2006.01) 
B02C 23/10 (2006.01) 
B02C 23/12 (2006.01) 

u 2007 0007 2007.05.02 9 

196 E04B 2/86 (2006.01) u 2007 0008 2007.05.02 9 
197 B28C 5/00 (2006.01) 

B01F 7/00 (2006.01) 
B01F 7/04 (2006.01) 

u 2007 0005 2007.04.26 11 

198 E04C 1/00 (2006.01) 
E04C 1/40 (2006.01) 
E04C 1/41 (2006.01) 

u 2007 0011 2007.05.07 11 

199 A01G 5/04 (2006.01) 
A01G 5/06 (2006.01) 
A47G 7/02 (2006.01) 

u 2008 0023 2008.09.10 12 

200 B32B 21/04 (2006.01) 
B32B 23/04 (2006.01) 
B32B 17/06 (2006.01) 
B32B 3/00 (2006.01) 
B32B 7/10 (2006.01) 
B32B 23/00 (2006.01) 
B32B 33/00 (2006.01) 
B44F 1/02 (2006.01) 
B44F 1/10 (2006.01) 

u 2008 0006 2008.01.31 12 

201 G09F 19/18 (2006.01) 
G09F 21/04 (2006.01) 

u 2007 0021 2006.03.10 12 
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FF9K Lista modelelor de utilitate înregistrate,  
aranjate în ordinea indicilor de clasificare conform CIB, 

publicate în BOPI nr. 7-12/2008 
(51) 

Indici de clasificare 
(11) 

Nr. certificat 
(21) 

Nr. depozit 
(22) 

Data depozit 
(45) 

Nr. BOPI 
  A01G 5/04 (2006.01) 199 u 2008 0023 2008.09.10 12 
  A01G 5/06 (2006.01) 199 u 2008 0023 2008.09.10 12 
  A23L 2/02 (2006.01) 182 u 2005 0020 2004.07.14 7 
  A23L 2/54 (2006.01) 182 u 2005 0020 2004.07.14 7 
  A47G 7/02 (2006.01) 199 u 2008 0023 2008.09.10 12 
  B01D 53/64 (2006.01) 184 u 2008 0009 2008.02.26 7 
  B01F 7/00 (2006.01) 197 u 2007 0005 2007.04.26 11 
  B01F 7/04 (2006.01) 197 u 2007 0005 2007.04.26 11 
  B02C 1/00 (2006.01) 194 u 2007 0006 2007.04.26 9 
  B02C 1/02 (2006.01)  194 u 2007 0006 2007.04.26 9 
  B02C 1/04 (2006.01) 194 u 2007 0006 2007.04.26 9 
  B02C 13/04 (2006.01)  195 u 2007 0007 2007.05.02 9 
  B02C 23/10 (2006.01) 195 u 2007 0007 2007.05.02 9 
  B02C 23/12 (2006.01) 195 u 2007 0007 2007.05.02 9 
  B09B 3/00 (2006.01) 184 u 2008 0009 2008.02.26 7 
  B28B 1/08 (2006.01) 181 u 2006 0016 2006.08.23 7 
  B28B 3/00 (2006.01) 181 u 2006 0016 2006.08.23 7 
  B28C 5/00 (2006.01) 197 u 2007 0005 2007.04.26 11 
  B28D 1/00 (2006.01) 188 u 2007 0022 2007.10.12 8 
  B28D 1/30 (2006.01) 188 u 2007 0022 2007.10.12 8 
  B28D 7/04 (2006.01) 188 u 2007 0022 2007.10.12 8 
  B32B 17/06 (2006.01)  200 u 2008 0006 2008.01.31 12 
  B32B 21/04 (2006.01) 200 u 2008 0006 2008.01.31 12 
  B32B 23/00 (2006.01) 200 u 2008 0006 2008.01.31 12 
  B32B 23/04 (2006.01) 200 u 2008 0006 2008.01.31 12 
  B32B 3/00 (2006.01)  200 u 2008 0006 2008.01.31 12 
  B32B 33/00 (2006.01) 200 u 2008 0006 2008.01.31 12 
  B32B 7/10 (2006.01) 200 u 2008 0006 2008.01.31 12 
  B44F 1/02 (2006.01)  200 u 2008 0006 2008.01.31 12 
  B44F 1/10 (2006.01) 200 u 2008 0006 2008.01.31 12 
  B65D 1/02 (2006.01)  182 u 2005 0020 2004.07.14 7 
  B65D 1/02 (2006.01) 183 u 2007 0018 2007.08.22 7 
  B65D 1/40 (2006.01)  183 u 2007 0018 2007.08.22 7 
  B65D 23/00 (2006.01) 183 u 2007 0018 2007.08.22 7 
  B67C 3/06 (2006.01) 182 u 2005 0020 2004.07.14 7 
  C09K 11/01 (2006.01) 184 u 2008 0009 2008.02.26 7 
  C22B 43/00 (2006.01) 184 u 2008 0009 2008.02.26 7 
  E04B 2/86 (2006.01) 196 u 2007 0008 2007.05.02 9 
  E04B 2/86 (2006.01) 185 u 2008 0005 2008.01.30 7 
  E04C 1/00 (2006.01) 198 u 2007 0011 2007.05.07 11 
  E04C 1/40 (2006.01) 189 u 2007 0009 2007.05.07 8 
  E04C 1/40 (2006.01) 190 u 2007 0010 2007.05.07 8 
  E04C 1/40 (2006.01) 198 u 2007 0011 2007.05.07 11 
  E04C 1/40 (2006.01) 186 u 2008 0003 2008.01.29 7 
  E04C 1/41 (2006.01) 189 u 2007 0009 2007.05.07 8 
  E04C 1/41 (2006.01) 190 u 2007 0010 2007.05.07 8 
  E04C 1/41 (2006.01)  198 u 2007 0011 2007.05.07 11 
  E04C 1/41 (2006.01)  186 u 2008 0003 2008.01.29 7 
  F16L 13/007 (2006.01) 187 u 2007 0024 2007.11.19 7 
  F16L 47/00 (2006.01) 187 u 2007 0024 2007.11.19 7 
  F28D 17/00 (2006.01) 191 u 2007 0023 2007.11.06 8 
  F28D 20/00 (2006.01) 191 u 2007 0023 2007.11.06 8 
  G02B 21/34 (2006.01) 192 u 2008 0015 2008.06.19 8 
  G09F 13/00 (2006.01) 193 u 2007 0012 2007.05.24 8 
  G09F 13/04 (2006.01) 193 u 2007 0012 2007.05.24 8 
  G09F 19/18 (2006.01)  201 u 2007 0021 2006.03.10 12 
  G09F 21/04 (2006.01) 201 u 2007 0021 2006.03.10 12 
  G09F 9/00 (2006.01) 193 u 2007 0012 2007.05.24 8 
  H01J 9/52 (2006.01) 184 u 2008 0009 2008.02.26 7 
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Lista mărcilor înregistrate, aranjate în ordinea numerelor  
de înregistrare, publicate în BOPI nr. 7-12/2008

(111) 
Nr. 

marcă 
acordat 

(511)  
Clase 

(210) 
Nr. 

depozit 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 
16556 35,39,41,43,45 021034 7 
16557 44 020253 7 
16558 05 016164 7 
16559 32 017776 7 
16560 33,35 018174 7 
16561 35,37 018123 7 
16562 29,30,31 018243 7 
16563 06,07 018290 7 
16564 25,35 019010 7 
16565 30 019057 7 
16566 07,37 019164 7 
16567 39 019183 7 
16568 16,25 019207 7 
16569 01,02,03,04,05,06,07,

08,09,10,11,12,13,14,
15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,28,
31,34,35,36,37,38,39,

40,41,42,43,44,45 

019214 7 

16570 05 019237 7 
16571 05 019251 7 
16572 05 019281 7 
16573 05,35 019370 7 
16574 09 019371 7 
16575 30 019593 7 
16576 05,35 019691 7 
16577 03,29,30,31,32,35, 

39,42,44 
019738 7 

16578 05 019745 7 
16579 32,33 019962 7 
16580 35,43 019749 7 
16581 35 019941 7 
16582 29,30,32,33,35 020148 7 
16583 29,30,32,33,35 020147 7 
16584 29,30,32,33,35 020146 7 
16585 05 021122 7 
16586 05 021123 7 
16587 09,35 020066 8 
16588 29,35 020205 7 
16589 05 020257 7 
16590 20,24,27 020393 7 
16591 35,39 020446 7 
16592 36,37,43 020582 7 
16593 36,37,43 020583 7 
16594 36,37,43 020584 7 
16595 05 020597 7 
16596 25 020792 7 
16597 16,35,38,41,42 021082 8 
16598 16,35,38,41,42 021083 8 
16599 19,35,37 021111 8 
16600 09,14,16,28,35,36, 

37,38,41,42,45 
017967 7 

16601 09,14,16,28,35,36, 
37,38,41,42,45 

017969 7 

16602 01,02,03,04,05,06,07,
08,09,10,11,12,13,14,
15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,28,
29,30,31,32,33,34,35,

36,37,38,39,40,41, 

020088 7 

(111) 
Nr. 

marcă 
acordat 

(511)  
Clase 

(210) 
Nr. 

depozit 

(450) 
Nr. 

BOPI 

42,43,44,45 
16603 29 020269 7 
16604 29,32,43 020274 7 
16605 29 020315 7 
16606 33 020321 7 
16607 25,35 020430 7 
16608 01,16,17,35,39 020463 7 
16609 16,21,24 020501 7 
16610 06,17,19,35,37 020594 7 
16611 03 020638 7 
16612 28,35 020655 7 
16613 39 020673 7 
16614 38 020709 7 
16615 38 020710 7 
16616 16 020714 7 
16617 40 020717 7 
16618 33 020721 7 
16619 17,19,20,35 020722 7 
16620 34 020723 7 
16621 34 020724 7 
16622 34 020725 7 
16623 34 020726 7 
16624 16,28,39,40,41 020727 7 
16625 35 020747 7 
16626 34 020750 7 
16627 43 020751 7 
16628 33 020752 7 
16629 33 020753 7 
16630 33 020754 7 
16631 33 020755 7 
16632 33 020756 7 
16633 30,35 020779 7 
16634 36 020781 7 
16635 16,35 020796 7 
16636 33,35 020798 7 
16637 24,25,35 020807 7 
16638 05 020841 7 
16639 32 020848 7 
16640 05 020849 7 
16641 29,41,43 020855 7 
16642 36 020867 7 
16643 19 020868 7 
16644 05 020879 7 
16645 05 020882 7 
16646 05,10 020897 7 
16647 01,05 020901 7 
16648 05 020902 7 
16649 09,11 020921 7 
16650 12,35,37 020954 7 
16651 25,35 020955 7 
16652 19 021397 7 
16653 05 020959 7 
16654 05,30 020960 7 
16655 05,30 020963 7 
16656 05,30 020964 7 
16657 05,30 020965 7 
16658 05,30 020966 7 
16659 05,30 020967 7 
16660 05,30 020968 7 
16661 05,30 020969 7 
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(111) 
Nr. 

marcă 
acordat 

(511)  
Clase 

(210) 
Nr. 

depozit 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 
16662 05,30 020970 7 
16663 19,35 021028 7 
16664 17,35 021033 7 
16665 18,35 021036 7 
16666 25 021042 7 
16667 25,35 021043 7 
16668 25 021045 7 
16669 25 021046 7 
16670 25 021047 7 
16671 25 021048 7 
16672 25 021049 7 
16673 25 021051 7 
16674 30 021065 7 
16675 30 021077 7 
16676 05,29,30,32,35 017869 8 
16677 09,14,16,28,35,36, 

37,38,41,42,45 
017968 8 

16678 09,16,35,38 018369 8 
16679 09,16,18,35,37,38,42 018432 8 
16680 16 018994 8 
16681 29,30,35 019421 8 
16682 05,35 019687 8 
16683 05,35 019690 8 
16684 05,10,34 019853 8 
16685 05,10,34 019854 8 
16686 33 019879 8 
16687 29,30,35,43 019945 8 
16688 32 019948 8 
16689 35 019967 8 
16690 09,35,42 020046 8 
16691 03,35,44 020694 8 
16692 05 020667 8 
16693 05 020665 8 
16694 35,36,37,38,39,40, 

41,42,43,44,45 
020612 8 

16695 32,35,43 020575 8 
16696 25,35 020493 8 
16697 17 020475 8 
16698 29,30 020473 8 
16699 05,10,42 020451 8 
16700 05 020419 8 
16701 05 020418 8 
16702 05 020376 8 
16703 05 020372 8 
16704 16,21,25,26,34,35,43 020369 8 
16705 05 020364 8 
16706 05 020363 8 
16707 29,30 020232 8 
16708 02,20,37,39 020103 8 
16709 09,16,18,25,28,38,41 020731 8 
16710 01,05 020732 8 
16711 34 020733 8 
16712 34 020734 8 
16713 09,35 020065 8 
16714 09,35 020068 8 
16715 35,38 016931 8 
16716 06,21,35 020806 8 
16717 09,11,35,37 020142 8 
16718 35,41,43 020311 8 
16719 35 020746 8 
16720 03,05,35 019982 8 
16721 30,35,39,41 020306 8 
16722 33,35 020907 8 
16723 32,35 020908 8 

(111) 
Nr. 

marcă 
acordat 

(511)  
Clase 

(210) 
Nr. 

depozit 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 
16724 33 015404 8 
16725 32,35 020449 8 
16726 32,35 020569 8 
16727 32,35 020672 8 
16728 29,30,35,41,43 020919 8 
16729 25 021101 8 
16730 33 021172 8 
16731 30 021068 8 
16732 16,35 020539 8 
16733 34 020735 8 
16734 18,25,35 020738 8 
16735 41,43 020739 8 
16736 25,30,35,43 020740 8 
16737 16,35 020742 8 
16738 30,32 020760 8 
16739 03,07,11,18,20,29,31,3

5,37,39,40,41,42,43,44 
020784 8 

16740 05 020786 8 
16741 09,11,35,42 020812 8 
16742 33,43 020813 8 
16743 19 020846 8 
16744 17,19,20,35,37 020847 8 
16745 41 020864 8 
16746 05,35,44 020875 8 
16747 35,39,43 020916 8 
16748 25 021100 8 
16749 25 021102 8 
16750 25 021105 8 
16751 25 021106 8 
16752 05 021109 8 
16753 35,38,41 021112 8 
16754 16,38 021113 8 
16755 07,11 021116 8 
16756 05 021124 8 
16757 33 021115 8 
16758 30 021134 8 
16759 30 021135 8 
16760 16,35 021138 8 
16761 16,35 021139 8 
16762 05 021183 8 
16763 34 021188 8 
16764 43 021189 8 
16765 25 021193 8 
16766 05 021194 8 
16767 09,35,37,38,42 021195 8 
16768 35 021196 8 
16769 03,16,29,30,31,32, 

33,35,39 
021199 8 

16770 37 020762 8 
16771 16,35,36,38,39,41,45 021200 8 
16772 36 021206 8 
16773 16,35 021226 8 
16774 07,09,12,35,36,37,42 021228 8 
16775 09,16,35,36,38 021235 8 
16776 32,35 021237 8 
16777 05,35 021241 8 
16778 02,19,35 021242 8 
16779 05 021259 8 
16780 17,19,37 021270 8 
16781 11,35 021271 8 
16782 19,22,35,39 021277 8 
16783 16 021358 8 
16784 33 021362 8 
16785 08,16,17,19,35 021373 8 
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(111) 
Nr. 

marcă 
acordat 

(511)  
Clase 

(210) 
Nr. 

depozit 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 
16786 33 021384 8 
16787 32 021390 8 
16788 12 021395 8 
16789 34 021399 8 
16790 33 021402 8 
16791 33 021783 8 
16792 33 022014 8 
16793 30 022163 8 
16794 35 021181 8 
16795 35 021374 8 
16796 35 020943 8 
16797 16,28,35,39,40,41 020951 8 
16798 35,41 020953 8 
16799 43,45 020984 8 
16800 29 020991 8 
16801 07,09,11,12,17 020994 8 
16802 07,09,11,12,17 020995 8 
16803 07,09,11,12,17 020996 8 
16804 30 021005 8 
16805 35 021015 8 
16806 20,24,40 021017 8 
16807 35 021023 8 
16808 35 021024 8 
16809 35 021025 8 
16810 21,33,35 021027 8 
16811 01,02,03,04,05,06,07,

08,09,10,11,12,13,14,
15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,28,
29,30,31,32,33,34,35,
36,37,38,39,40,41,42,

43,44,45 

021062 8 

16812 11,20,35 021063 8 
16813 30 021067 8 
16814 30 021070 8 
16815 30 021072 8 
16816 30 021073 8 
16817 30 021075 8 
16818 25 021096 8 
16819 25 021097 8 
16820 25 021098 8 
16821 03,05 021019 8 
16822 33 020758 8 
16823 29,30,35 017903 9 
16824 29,30,32,35 018397 9 
16825 01,16,17,35 018633 9 
16826 20 018937 9 
16827 16,35,38,41,42 019516 9 
16828 35 020149 9 
16829 30 020155 9 
16830 35,41,43 020183 9 
16831 29,30,35,41,43 020184 9 
16832 29,30,32 020216 9 
16833 09,35,37,38 020218 9 
16834 09,43 020292 9 
16835 05 020355 9 
16836 05 020401 9 
16837 05 020406 9 
16838 05 020409 9 
16839 05 020411 9 
16840 01,02,03,04,06,07,08,

14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,

28,29,30,31,32,33, 
34,35,36,39,41,43 

020486 9 

(111) 
Nr. 

marcă 
acordat 

(511)  
Clase 

(210) 
Nr. 

depozit 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 
16841 07,35 020487 9 
16842 09,16,38,41 020515 9 
16843 42 020603 9 
16844 29 020611 9 
16845 25 020622 9 
16846 25,35 018849 9 
16847 30 020627 9 
16848 25 020633 9 
16849 05 020899 9 
16850 30,35 020911 9 
16851 16 020926 9 
16852 05 020945 9 
16853 09,14,16,28,35,36, 

37,38,41,42,45 
018519 9 

16854 09,14,16,28,35,36, 
37,38,41,42,45 

018518 9 

16855 09,14,16,28,35,36, 
37,38,41,42,45 

018517 9 

16856 30,35 020189 9 
16857 05,30 020974 9 
16858 05,30 020975 9 
16859 09,35 020064 9 
16860 16,36 019696 9 
16861 09,16,18,25,28,38,41 020682 9 
16862 14,18,25,35 020521 9 
16863 16,36 019695 9 
16864 11,35 020956 9 
16865 05,30 020982 9 
16866 05,30 020981 9 
16867 05,30 020977 9 
16868 05,30 020979 9 
16869 05,30 020980 9 
16870 05,30 020972 9 
16871 01,03,05,10,32,35,44 021114 9 
16872 17 021348 9 
16873 34 021299 9 
16874 34 021298 9 
16875 35,41,43 021296 9 
16876 03,16,29,32 021293 9 
16877 03,05 021290 9 
16878 29 021287 9 
16879 09,38 021285 9 
16880 09,38 021284 9 
16881 09,35,37 021268 9 
16882 12,35 021217 9 
16883 35,41 021215 9 
16884 03 021211 9 
16885 03 021210 9 
16886 29,30,31 021204 9 
16887 24 021221 9 
16888 33 021243 9 
16889 05 021256 9 
16890 05 021257 9 
16891 05 021258 9 
16892 33 021347 9 
16893 34 021346 9 
16894 12,35 021344 9 
16895 05 021340 9 
16896 33 021324 9 
16897 01,03,05,10,32,35,44 021316 9 
16898 25,35 021310 9 
16899 42 021303 9 
16900 09,38 021302 9 
16901 34 021300 9 
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(111) 
Nr. 

marcă 
acordat 

(511)  
Clase 

(210) 
Nr. 

depozit 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 
16902 35,36,39,43 021444 9 
16903 31 021423 9 
16904 29 021420 9 
16905 16,36,42 021418 9 
16906 35,43 021401 9 
16907 06 021398 9 
16908 30 021394 9 
16909 33 021391 9 
16910 32,35 021378 9 
16911 16,35,39,41,43 015357 9 
16912 32,33 021350 9 
16913 07,08,11 021289 9 
16914 25 021317 9 
16915 25 021318 9 
16916 35 021322 9 
16917 35 021323 9 
16918 05 021342 9 
16919 17,19,35,37 021355 9 
16920 05 021406 9 
16921 05 021407 9 
16922 16,35,38 017884 9 
16923 16,35,38,41 018377 9 
16924 30 020076 9 
16925 05 020224 9 
16926 09,16,35,38 020705 9 
16927 42 020952 9 
16928 43 020985 9 
16929 29 020989 9 
16930 07,09,11,12,17 020997 9 
16931 03,05 021000 9 
16932 30 021001 9 
16933 30 021002 9 
16934 30 021004 9 
16935 25 021007 9 
16936 25 021009 9 
16937 25 021010 9 
16938 25 021011 9 
16939 25 021012 9 
16940 30,35 021022 9 
16941 35,36 021094 9 
16942 30 021136 9 
16943 29 021141 9 
16944 03,35 021165 9 
16945 21,33,35 021169 9 
16946 21,33,35 021170 9 
16947 21,33,35 021171 9 
16948 35,39 021174 9 
16949 35,39 021175 9 
16950 01,04,31,35,37 021177 9 
16951 32,33 021185 9 
16952 32,33 021187 9 
16953 09,35,36,37,42 021230 9 
16954 05 021239 9 
16955 16,17,35 021240 9 
16956 41 021248 9 
16957 12,35 021250 9 
16958 29 021253 9 
16959 05 021255 9 
16960 19 021262 9 
16961 05,30,32,35 018815 10 
16962 03,06,07,09,11,12,16,

19,20,21,25,27,28,29,
30,31,32,33,34,35,36,

023132 11 

(111) 
Nr. 

marcă 
acordat 

(511)  
Clase 

(210) 
Nr. 

depozit 

(450) 
Nr. 

BOPI 

37,39,40,41,42, 
43,44,45 

16963 05 021447 10 
16964 05 021450 10 
16965 30 021467 10 
16966 34 021471 10 
16967 06 021475 10 
16968 05 021498 10 
16969 32 021503 10 
16970 32,33,35,43 021511 10 
16971 35,41 020659 10 
16972 37 021180 10 
16973 16 020928 10 
16974 29 020992 10 
16975 30 021003 10 
16976 16,35,38 021020 10 
16977 25 021104 10 
16978 01,02,19,37 021162 10 
16979 03,35 021163 10 
16980 04,31,35,37 021176 10 
16981 05 021251 10 
16982 29,32 021292 10 
16983 34 021304 10 
16984 34 021305 10 
16985 34 021306 10 
16986 02 021315 10 
16987 25 021319 10 
16988 09 021321 10 
16989 33 021328 10 
16990 01 021330 10 
16991 35,38 021356 10 
16992 29,30,31,32 021375 10 
16993 11,35 021417 10 
16994 29 021422 10 
16995 29 021424 10 
16996 29 021425 10 
16997 29 021428 10 
16998 29 021429 10 
16999 29 021431 10 
17000 29 021432 10 
17001 32 021446 10 
17002 32,33 021452 10 
17003 06,07,08,11,12,17,18,

19,20,21,22,26,27,31 
021455 10 

17004 06,07,08,11,12,17,18,
19,20,21,22,26,27,31 

021456 10 

17005 05 021461 10 
17006 38 021468 10 
17007 06,09 021473 10 
17008 06,09 021474 10 
17009 16,28,35 021477 10 
17010 05 021479 10 
17011 34 021490 10 
17012 34 021491 10 
17013 34 021492 10 
17014 05,10,35 021494 10 
17015 05,10,35 021496 10 
17016 33 021497 10 
17017 09,35,38 021518 10 
17018 09,35,38 021520 10 
17019 33 021527 10 
17020 44 021529 10 
17021 35,43 021532 10 
17022 12 021535 10 
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(111) 
Nr. 

marcă 
acordat 

(511)  
Clase 

(210) 
Nr. 

depozit 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 
17023 35,37,39 021536 10 
17024 05 021541 10 
17025 16,35,41 021544 10 
17026 16,35,41 021560 10 
17027 39 021562 10 
17028 39 021564 10 
17029 05 021577 10 
17030 05 021578 10 
17031 05 021580 10 
17032 05 021582 10 
17033 05 021583 10 
17034 05 021585 10 
17035 05 021586 10 
17036 05 021587 10 
17037 38 012024 11 
17038 35,38 021591 10 
17039 05 021592 10 
17040 14,16,18,20,35 021594 10 
17041 16 021595 10 
17042 32 021598 10 
17043 16,25,35 021599 10 
17044 09 021626 10 
17045 29,30 019199 10 
17046 05 021611 10 
17047 05 021610 10 
17048 05 021609 10 
17049 05 021161 10 
17050 09,16,35,41,42 021031 10 
17051 16 020927 10 
17052 05 020900 10 
17053 05 020843 10 
17054 01,02,03,04,05,07, 

21,25,26,37,40 
020808 10 

17055 25,28,35 020593 10 
17056 35 020553 10 
17057 18,25,35 020491 10 
17058 35 020414 10 
17059 35 020365 10 
17060 08,35 020238 10 
17061 29,30,35 020219 10 
17062 17,37 020161 10 
17063 29,30,32 020157 10 
17064 03,29,31 020133 10 
17065 16,35,40 020059 10 
17066 30 020045 10 
17067 05,35 020003 10 
17068 05,35 020002 10 
17069 01,19,37,39,40,42,43 019979 10 
17070 34,39 019974 10 
17071 09,16,35,38,42 011457 10 
17072 29,30,31,32,33, 

35,39,43 
016389 10 

17073 21,32 016846 10 
17074 11,17,35,37,39,42 018140 10 
17075 01,02,07,09,10,11,14,

16,21,35,36,37,38,39,
40,41,42,43,44,45 

018767 10 

17076 03,05,16,18,25,28, 
29,30,32,35,41 

018809 10 

17077 05 019195 10 
17078 05 019196 10 
17079 33,35 019386 10 
17080 05 019479 10 
17081 16,28 019572 10 

(111) 
Nr. 

marcă 
acordat 

(511)  
Clase 

(210) 
Nr. 

depozit 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 
17082 16,36 019694 10 
17083 16,36 019697 10 
17084 28,41 019734 10 
17085 17,19,35,37 019747 10 
17086 09 019833 10 
17087 32,43 019840 10 
17088 35,38,41 020703 10 
17089 35 019921 10 
17090 16,35 021209 10 
17091 16,35 021212 10 
17092 34 021313 10 
17093 33 022447 10 
17094 09,35,36,38 021272 10 
17095 01 021472 10 
17096 33 022228 10 
17097 33 016382 10 
17098 31 020780 10 
17099 43 020447 10 
17100 09 021320 11 
17101 41,44 021707 11 
17102 41,44 021708 11 
17103 01,03,05,10,32,35,44 021637 11 
17104 35 021644 11 
17105 35 021645 11 
17106 35 021646 11 
17107 35 021648 11 
17108 34 021655 11 
17109 35 021657 11 
17110 16 021663 11 
17111 01,05,07,31, 

35,44 
021666 11 

17112 12 021674 11 
17113 03,16,25,35 021675 11 
17114 34 021677 11 
17115 25,35 021685 11 
17116 35 021689 11 
17117 35 021690 11 
17118 35 021691 11 
17119 35 021692 11 
17120 35 021693 11 
17121 35 021694 11 
17122 35 021696 11 
17123 35 021698 11 
17124 35 021699 11 
17125 35 021700 11 
17126 35 021702 11 
17127 35 021703 11 
17128 35 021704 11 
17129 20,24,28,35 021709 11 
17130 35 021714 11 
17131 25,35,39 021717 11 
17132 05 021718 11 
17133 05,16,35 021720 11 
17134 32,33 021721 11 
17135 41 021726 11 
17136 36 021739 11 
17137 35 021754 11 
17138 33,35 021759 11 
17139 34 021764 11 
17140 01,35 021778 11 
17141 05,29 021785 11 
17142 37 021788 11 
17143 36 021830 11 
17144 05 021834 11 
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(111) 
Nr. 

marcă 
acordat 

(511)  
Clase 

(210) 
Nr. 

depozit 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 
17145 25 021865 11 
17146 01,05 021873 11 
17147 19 021880 11 
17148 22,37 022694 11 
17149 16 022814 11 
17150 25,35 022836 11 
17151 29,30,31,32,33,34,35 023029 11 
17152 32,33 021633 11 
17153 32,33 021634 11 
17154 32,33 021635 11 
17155 35,44 018638 11 
17156 30,31 018890 11 
17157 25 019156 11 
17158 09,16,18,35,37,38,42 019162 11 
17159 33 019286 11 
17160 07,11 019431 11 
17161 12,35,37 019525 11 
17162 09,11 019571 11 
17163 30 019591 11 
17164 30 019599 11 
17165 38,41 019836 11 
17166 31 020075 11 
17167 35 020159 11 
17168 05,35 020212 11 
17169 05 020400 11 
17170 21,35 020424 11 
17171 29 020436 11 
17172 21 020595 11 
17173 09,37,39 020640 11 
17174 33,35 020654 11 
17175 05,30,35 020690 11 
17176 02,16,19 020748 11 
17177 09,35,37 020803 11 
17178 05 020884 11 
17179 05 020886 11 
17180 30,35 020920 11 
17181 32,35 020933 11 
17183 35,42 021153 11 
17184 05 021207 11 
17185 05 021208 11 
17186 37,42 021214 11 
17187 30 021216 11 
17188 29 021223 11 
17189 05,35 021249 11 
17190 29,35 021297 11 
17191 05,35 021411 11 
17192 33 021434 11 
17193 33 021435 11 
17194 29 021436 11 
17195 29 021439 11 
17196 05,29,30,32,35 021458 11 
17197 16 020307 11 
17198 20,35 021485 11 
17199 33 021486 11 
17200 35,42,45 021499 11 
17201 09,35,38 021517 11 
17202 09,35,38 021519 11 
17203 09,35,38 021522 11 
17204 21,32,33,35 021547 11 
17205 30 021568 11 
17206 30 021569 11 
17207 35,39 021570 11 
17208 35,41,45 021572 11 
17209 35 021593 11 

(111) 
Nr. 

marcă 
acordat 

(511)  
Clase 

(210) 
Nr. 

depozit 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 
17210 05 021605 11 
17211 05,29,30,32,35 021613 11 
17212 01,17,19,35 021619 11 
17213 35,38,41 021622 11 
17214 32,33 021632 11 
17215 25 021724 11 
17216 33 019059 11 
17217 33 019060 11 
17218 30,35 020512 11 
17219 29,35 020662 11 
17220 05 021160 11 
17221 35,39,43 021515 11 
17222 29,30 021597 11 
17223 05 021602 11 
17224 05 021607 11 
17225 05 021608 11 
17226 33 016660 11 
17227 09,11,35 019887 11 
17228 33 020909 11 
17229 05 021542 11 
17230 33 021546 11 
17231 33 021589 11 
17232 35 021614 11 
17233 30 019769 11 
17234 05,35 019986 11 
17235 29,35 022474 11 
17236 03,16,25 021661 11 
17237 29,35,39 021512 11 
17238 34 021761 12 
17239 34 021762 12 
17240 34 021763 12 
17241 34 021765 12 
17242 34 021766 12 
17243 34 021767 12 
17244 34 021768 12 
17245 34 021769 12 
17246 34 021770 12 
17247 34 021771 12 
17248 34 021772 12 
17249 10,35,40,41,42,44 021781 12 
17250 20,31,35,37,39,43,44 021782 12 
17251 01,04,06,09,16, 

35,41,42 
021787 12 

17252 05 021805 12 
17253 05 021806 12 
17254 05 021807 12 
17255 05 021809 12 
17256 05 021810 12 
17257 05 021811 12 
17258 05 021813 12 
17259 05 021814 12 
17260 05 021815 12 
17261 05 021816 12 
17262 05 021817 12 
17263 05 021824 12 
17264 29,30 021827 12 
17265 29 021828 12 
17266 09,38 021832 12 
17267 03 021859 12 
17268 03,35 021862 12 
17269 25 021864 12 
17270 12,37 021939 12 
17271 36 021923 12 
17272 05,29,30,32 021924 12 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I) 

 180 

(111) 
Nr. 

marcă 
acordat 

(511)  
Clase 

(210) 
Nr. 

depozit 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 
17273 11 021925 12 
17274 12,37 021938 12 
17275 33 021940 12 
17276 34 021941 12 
17277 29,30,35,43 021943 12 
17278 29,30,35,43 021945 12 
17279 29,30,35,43 021946 12 
17280 29,30,35,43 021947 12 
17281 29,30,35,43 021948 12 
17282 29,30,35,43 021949 12 
17283 29,30,35,43 021951 12 
17284 29,30,35,43 021957 12 
17285 29 021966 12 
17286 16,35,38,41,42 022347 12 
17288 01,16,17,22,35,42 018115 12 
17289 01,16,17,22,35,42 018117 12 
17290 32,35 018027 12 
17291 33 018617 12 
17292 09,37 019064 12 
17293 32,35,43 019351 12 
17294 07,35 019430 12 
17295 29 019438 12 
17296 30 019581 12 
17297 38,41 019835 12 
17298 16,35,41 019859 12 
17299 05 019867 12 
17300 25,35 019892 12 
17301 25,35 019893 12 
17302 03,05 019897 12 
17303 03,05,35,44 019925 12 
17304 03,05,35,44 019927 12 
17305 29 019933 12 
17306 03,05,35 019981 12 
17307 03 020060 12 
17308 05 020254 12 
17309 16,35,38 020314 12 
17310 09,38 020383 12 
17311 09,38 020384 12 
17312 05 020435 12 
17313 36 020468 12 
17314 19 020513 12 
17315 09,38,41,44 020596 12 
17316 31 020686 12 
17317 29,30,31,35 020778 12 
17318 01,02,03,04,05,07, 

21,25,26,37,40 
020811 12 

17319 16 020831 12 
17320 05 020842 12 
17321 20,37 020854 12 
17322 32,35 020861 12 
17323 03,05,09,16,20,21, 

25,28,29,30,31,32, 
34,35,39,41,43,44 

020894 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(111) 
Nr. 

marcă 
acordat 

(511)  
Clase 

(210) 
Nr. 

depozit 

(450) 
Nr. 

BOPI 

1 2 3 4 
17324 12 020957 12 
17325 05,30 020962 12 
17326 25 021008 12 
17327 07,12,35 021040 12 
17328 16,35,41 021080 12 
17329 33 021157 12 
17330 07,08,09,11,21 021166 12 
17331 37 021167 12 
17332 32,33,35,43 021186 12 
17333 29,31 021205 12 
17334 25 021254 12 
17335 29,35,39 021381 12 
17336 41,43,44 021382 12 
17337 35 021445 12 
17338 16,35 021559 12 
17339 10 021574 12 
17340 05 021620 12 
17341 35 021643 12 
17342 01,02,16,17,35 021649 12 
17343 44 021658 12 
17344 01,05,07,31,35,44 021667 12 
17345 01,05,07,31,35,44 021670 12 
17346 01,05,07,31,35,44 021671 12 
17347 35 021686 12 
17348 35 021687 12 
17349 34 021705 12 
17350 34 021706 12 
17351 20,21,28,35 021710 12 
17352 20,21,28,35 021711 12 
17353 20,21,25,28,35 021712 12 
17354 33 021716 12 
17355 03,05,14,16,21, 

26,35,44 
021722 12 

17356 03,05,14,16,21, 
26,35,44 

021723 12 

17357 25 021725 12 
17358 12 021746 12 
17359 31 021747 12 
17360 03,05,21,31 021748 12 
17361 43 021749 12 
17362 35,36,39 021751 12 
17363 33,35 021760 12 
17364 05 021831 12 
17365 35 021922 12 
17366 33 013041 12 
17367 05 020906 12 
17368 35,45 021539 12 
17369 32 012916 12 
17370 35,38,41,45 020308 12 
17372 44 020706 12 
17373 30 021108 12 
17963 35 021623 11 
17964 01 021366 11 
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Lista mărcilor înregistrate, aranjate în ordinea claselor, 
conform CIPS, publicate în BOPI nr. 7-12/2008 

 
(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
01 16569 019214 7 
01 16602 020088 7 
01 16608 020463 7 
01 16647 020901 7 
01 16710 020732 8 
01 16811 021062 8 
01 16825 018633 9 
01 16840 020486 9 
01 16871 021114 9 
01 16897 021316 9 
01 16950 021177 9 
01 16978 021162 10 
01 16990 021330 10 
01 17054 020808 10 
01 17069 019979 10 
01 17075 018767 10 
01 17095 021472 10 
01 17103 021637 11 
01 17111 021666 11 
01 17140 021778 11 
01 17146 021873 11 
01 17212 021619 11 
01 17251 021787 12 
01 17288 018115 12 
01 17289 018117 12 
01 17318 020811 12 
01 17342 021649 12 
01 17344 021667 12 
01 17345 021670 12 
01 17346 021671 12 
01 17964 021366 11 
02 16569 019214 7 
02 16602 020088 7 
02 16708 020103 8 
02 16778 021242 8 
02 16811 021062 8 
02 16840 020486 9 
02 16978 021162 10 
02 16986 021315 10 
02 17054 020808 10 
02 17075 018767 10 
02 17176 020748 11 
02 17318 020811 12 
02 17342 021649 12 
03 16569 019214 7 
03 16577 019738 7 
03 16602 020088 7 
03 16611 020638 7 
03 16691 020694 8 
03 16720 019982 8 
03 16739 020784 8 
03 16769 021199 8 
03 16811 021062 8 
03 16821 021019 8 
03 16840 020486 9 
03 16871 021114 9 
03 16876 021293 9 
03 16877 021290 9 
03 16884 021211 9 
03 16885 021210 9 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
03 16897 021316 9 
03 16931 021000 9 
03 16944 021165 9 
03 16962 023132 11 
03 16979 021163 10 
03 17054 020808 10 
03 17064 020133 10 
03 17076 018809 10 
03 17103 021637 11 
03 17113 021675 11 
03 17236 021661 11 
03 17267 021859 12 
03 17268 021862 12 
03 17302 019897 12 
03 17303 019925 12 
03 17304 019927 12 
03 17306 019981 12 
03 17307 020060 12 
03 17318 020811 12 
03 17323 020894 12 
03 17355 021722 12 
03 17356 021723 12 
03 17360 021748 12 
04 16569 019214 7 
04 16602 020088 7 
04 16811 021062 8 
04 16840 020486 9 
04 16950 021177 9 
04 16980 021176 10 
04 17054 020808 10 
04 17251 021787 12 
04 17318 020811 12 
05 16558 016164 7 
05 16569 019214 7 
05 16570 019237 7 
05 16571 019251 7 
05 16572 019281 7 
05 16573 019370 7 
05 16576 019691 7 
05 16578 019745 7 
05 16585 021122 7 
05 16586 021123 7 
05 16589 020257 7 
05 16595 020597 7 
05 16602 020088 7 
05 16638 020841 7 
05 16640 020849 7 
05 16644 020879 7 
05 16645 020882 7 
05 16646 020897 7 
05 16647 020901 7 
05 16648 020902 7 
05 16653 020959 7 
05 16654 020960 7 
05 16655 020963 7 
05 16656 020964 7 
05 16657 020965 7 
05 16658 020966 7 
05 16659 020967 7 
05 16660 020968 7 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I) 

 182 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
05 16661 020969 7 
05 16662 020970 7 
05 16676 017869 8 
05 16682 019687 8 
05 16683 019690 8 
05 16684 019853 8 
05 16685 019854 8 
05 16692 020667 8 
05 16693 020665 8 
05 16699 020451 8 
05 16700 020419 8 
05 16701 020418 8 
05 16702 020376 8 
05 16703 020372 8 
05 16705 020364 8 
05 16706 020363 8 
05 16710 020732 8 
05 16720 019982 8 
05 16740 020786 8 
05 16746 020875 8 
05 16752 021109 8 
05 16756 021124 8 
05 16762 021183 8 
05 16766 021194 8 
05 16777 021241 8 
05 16779 021259 8 
05 16811 021062 8 
05 16821 021019 8 
05 16835 020355 9 
05 16836 020401 9 
05 16837 020406 9 
05 16838 020409 9 
05 16839 020411 9 
05 16849 020899 9 
05 16852 020945 9 
05 16857 020974 9 
05 16858 020975 9 
05 16865 020982 9 
05 16866 020981 9 
05 16867 020977 9 
05 16868 020979 9 
05 16869 020980 9 
05 16870 020972 9 
05 16871 021114 9 
05 16877 021290 9 
05 16889 021256 9 
05 16890 021257 9 
05 16891 021258 9 
05 16895 021340 9 
05 16897 021316 9 
05 16918 021342 9 
05 16920 021406 9 
05 16921 021407 9 
05 16925 020224 9 
05 16931 021000 9 
05 16954 021239 9 
05 16959 021255 9 
05 16961 018815 10 
05 16963 021447 10 
05 16964 021450 10 
05 16968 021498 10 
05 16981 021251 10 
05 17005 021461 10 
05 17010 021479 10 
05 17014 021494 10 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
05 17015 021496 10 
05 17024 021541 10 
05 17029 021577 10 
05 17030 021578 10 
05 17031 021580 10 
05 17032 021582 10 
05 17033 021583 10 
05 17034 021585 10 
05 17035 021586 10 
05 17036 021587 10 
05 17039 021592 10 
05 17046 021611 10 
05 17047 021610 10 
05 17048 021609 10 
05 17049 021161 10 
05 17052 020900 10 
05 17053 020843 10 
05 17054 020808 10 
05 17067 020003 10 
05 17068 020002 10 
05 17076 018809 10 
05 17077 019195 10 
05 17078 019196 10 
05 17080 019479 10 
05 17103 021637 11 
05 17111 021666 11 
05 17132 021718 11 
05 17133 021720 11 
05 17141 021785 11 
05 17144 021834 11 
05 17146 021873 11 
05 17168 020212 11 
05 17169 020400 11 
05 17175 020690 11 
05 17178 020884 11 
05 17179 020886 11 
05 17184 021207 11 
05 17185 021208 11 
05 17189 021249 11 
05 17191 021411 11 
05 17196 021458 11 
05 17210 021605 11 
05 17211 021613 11 
05 17220 021160 11 
05 17223 021602 11 
05 17224 021607 11 
05 17225 021608 11 
05 17229 021542 11 
05 17234 019986 11 
05 17252 021805 12 
05 17253 021806 12 
05 17254 021807 12 
05 17255 021809 12 
05 17256 021810 12 
05 17257 021811 12 
05 17258 021813 12 
05 17259 021814 12 
05 17260 021815 12 
05 17261 021816 12 
05 17262 021817 12 
05 17263 021824 12 
05 17272 021924 12 
05 17299 019867 12 
05 17302 019897 12 
05 17303 019925 12 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I) 

 183

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
05 17304 019927 12 
05 17306 019981 12 
05 17308 020254 12 
05 17312 020435 12 
05 17318 020811 12 
05 17320 020842 12 
05 17323 020894 12 
05 17325 020962 12 
05 17340 021620 12 
05 17344 021667 12 
05 17345 021670 12 
05 17346 021671 12 
05 17355 021722 12 
05 17356 021723 12 
05 17360 021748 12 
05 17364 021831 12 
05 17367 020906 12 
06 16563 018290 7 
06 16569 019214 7 
06 16602 020088 7 
06 16610 020594 7 
06 16716 020806 8 
06 16811 021062 8 
06 16840 020486 9 
06 16907 021398 9 
06 16962 023132 11 
06 16967 021475 10 
06 17003 021455 10 
06 17004 021456 10 
06 17007 021473 10 
06 17008 021474 10 
06 17251 021787 12 
07 16563 018290 7 
07 16566 019164 7 
07 16569 019214 7 
07 16602 020088 7 
07 16739 020784 8 
07 16755 021116 8 
07 16774 021228 8 
07 16801 020994 8 
07 16802 020995 8 
07 16803 020996 8 
07 16811 021062 8 
07 16840 020486 9 
07 16841 020487 9 
07 16913 021289 9 
07 16930 020997 9 
07 16962 023132 11 
07 17003 021455 10 
07 17004 021456 10 
07 17054 020808 10 
07 17075 018767 10 
07 17111 021666 11 
07 17160 019431 11 
07 17294 019430 12 
07 17318 020811 12 
07 17327 021040 12 
07 17330 021166 12 
07 17344 021667 12 
07 17345 021670 12 
07 17346 021671 12 
08 16569 019214 7 
08 16602 020088 7 
08 16785 021373 8 
08 16811 021062 8 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
08 16840 020486 9 
08 16913 021289 9 
08 17003 021455 10 
08 17004 021456 10 
08 17060 020238 10 
08 17330 021166 12 
09 16569 019214 7 
09 16574 019371 7 
09 16587 020066 8 
09 16600 017967 7 
09 16601 017969 7 
09 16602 020088 7 
09 16649 020921 7 
09 16677 017968 8 
09 16678 018369 8 
09 16679 018432 8 
09 16690 020046 8 
09 16709 020731 8 
09 16713 020065 8 
09 16714 020068 8 
09 16717 020142 8 
09 16741 020812 8 
09 16767 021195 8 
09 16774 021228 8 
09 16775 021235 8 
09 16801 020994 8 
09 16802 020995 8 
09 16803 020996 8 
09 16811 021062 8 
09 16833 020218 9 
09 16834 020292 9 
09 16842 020515 9 
09 16853 018519 9 
09 16854 018518 9 
09 16855 018517 9 
09 16859 020064 9 
09 16861 020682 9 
09 16879 021285 9 
09 16880 021284 9 
09 16881 021268 9 
09 16900 021302 9 
09 16926 020705 9 
09 16930 020997 9 
09 16953 021230 9 
09 16962 023132 11 
09 16988 021321 10 
09 17007 021473 10 
09 17008 021474 10 
09 17017 021518 10 
09 17018 021520 10 
09 17044 021626 10 
09 17050 021031 10 
09 17071 011457 10 
09 17075 018767 10 
09 17086 019833 10 
09 17094 021272 10 
09 17100 021320 11 
09 17158 019162 11 
09 17162 019571 11 
09 17173 020640 11 
09 17177 020803 11 
09 17201 021517 11 
09 17202 021519 11 
09 17203 021522 11 
09 17227 019887 11 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I) 

 184 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
09 17251 021787 12 
09 17266 021832 12 
09 17292 019064 12 
09 17310 020383 12 
09 17311 020384 12 
09 17315 020596 12 
09 17315 020596 12 
09 17323 020894 12 
09 17330 021166 12 
10 16569 019214 7 
10 16602 020088 7 
10 16646 020897 7 
10 16684 019853 8 
10 16685 019854 8 
10 16699 020451 8 
10 16811 021062 8 
10 16871 021114 9 
10 16897 021316 9 
10 17014 021494 10 
10 17015 021496 10 
10 17075 018767 10 
10 17103 021637 11 
10 17249 021781 12 
10 17339 021574 12 
11 16569 019214 7 
11 16602 020088 7 
11 16649 020921 7 
11 16717 020142 8 
11 16739 020784 8 
11 16741 020812 8 
11 16755 021116 8 
11 16781 021271 8 
11 16801 020994 8 
11 16802 020995 8 
11 16803 020996 8 
11 16811 021062 8 
11 16812 021063 8 
11 16864 020956 9 
11 16913 021289 9 
11 16930 020997 9 
11 16962 023132 11 
11 16993 021417 10 
11 17003 021455 10 
11 17004 021456 10 
11 17074 018140 10 
11 17075 018767 10 
11 17160 019431 11 
11 17162 019571 11 
11 17227 019887 11 
11 17273 021925 12 
11 17330 021166 12 
12 16569 019214 7 
12 16602 020088 7 
12 16650 020954 7 
12 16774 021228 8 
12 16788 021395 8 
12 16801 020994 8 
12 16802 020995 8 
12 16803 020996 8 
12 16811 021062 8 
12 16882 021217 9 
12 16894 021344 9 
12 16930 020997 9 
12 16957 021250 9 
12 16962 023132 11 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
12 17003 021455 10 
12 17004 021456 10 
12 17022 021535 10 
12 17112 021674 11 
12 17161 019525 11 
12 17270 021939 12 
12 17274 021938 12 
12 17324 020957 12 
12 17327 021040 12 
12 17358 021746 12 
13 16569 019214 7 
13 16602 020088 7 
13 16811 021062 8 
14 16569 019214 7 
14 16600 017967 7 
14 16601 017969 7 
14 16602 020088 7 
14 16677 017968 8 
14 16811 021062 8 
14 16840 020486 9 
14 16853 018519 9 
14 16854 018518 9 
14 16855 018517 9 
14 16862 020521 9 
14 17040 021594 10 
14 17075 018767 10 
14 17355 021722 12 
14 17356 021723 12 
15 16569 019214 7 
15 16602 020088 7 
15 16811 021062 8 
15 16840 020486 9 
16 16568 019207 7 
16 16569 019214 7 
16 16597 021082 8 
16 16598 021083 8 
16 16600 017967 7 
16 16601 017969 7 
16 16602 020088 7 
16 16608 020463 7 
16 16609 020501 7 
16 16616 020714 7 
16 16624 020727 7 
16 16635 020796 7 
16 16677 017968 8 
16 16678 018369 8 
16 16679 018432 8 
16 16680 018994 8 
16 16704 020369 8 
16 16709 020731 8 
16 16732 020539 8 
16 16737 020742 8 
16 16754 021113 8 
16 16760 021138 8 
16 16761 021139 8 
16 16769 021199 8 
16 16771 021200 8 
16 16773 021226 8 
16 16775 021235 8 
16 16783 021358 8 
16 16785 021373 8 
16 16797 020951 8 
16 16811 021062 8 
16 16825 018633 9 
16 16827 019516 9 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I) 

 185

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
16 16840 020486 9 
16 16842 020515 9 
16 16851 020926 9 
16 16853 018519 9 
16 16854 018518 9 
16 16855 018517 9 
16 16860 019696 9 
16 16861 020682 9 
16 16863 019695 9 
16 16876 021293 9 
16 16905 021418 9 
16 16911 015357 9 
16 16922 017884 9 
16 16923 018377 9 
16 16926 020705 9 
16 16955 021240 9 
16 16962 023132 11 
16 16973 020928 10 
16 16976 021020 10 
16 17009 021477 10 
16 17025 021544 10 
16 17026 021560 10 
16 17040 021594 10 
16 17041 021595 10 
16 17043 021599 10 
16 17050 021031 10 
16 17051 020927 10 
16 17065 020059 10 
16 17071 011457 10 
16 17075 018767 10 
16 17076 018809 10 
16 17081 019572 10 
16 17082 019694 10 
16 17083 019697 10 
16 17090 021209 10 
16 17091 021212 10 
16 17110 021663 11 
16 17113 021675 11 
16 17133 021720 11 
16 17149 022814 11 
16 17158 019162 11 
16 17176 020748 11 
16 17197 020307 11 
16 17236 021661 11 
16 17251 021787 12 
16 17286 022347 12 
16 17288 018115 12 
16 17289 018117 12 
16 17298 019859 12 
16 17309 020314 12 
16 17319 020831 12 
16 17323 020894 12 
16 17328 021080 12 
16 17338 021559 12 
16 17342 021649 12 
16 17355 021722 12 
16 17356 021723 12 
17 16569 019214 7 
17 16602 020088 7 
17 16608 020463 7 
17 16610 020594 7 
17 16619 020722 7 
17 16664 021033 7 
17 16697 020475 8 
17 16744 020847 8 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
17 16780 021270 8 
17 16785 021373 8 
17 16801 020994 8 
17 16802 020995 8 
17 16803 020996 8 
17 16811 021062 8 
17 16825 018633 9 
17 16840 020486 9 
17 16872 021348 9 
17 16919 021355 9 
17 16930 020997 9 
17 16955 021240 9 
17 17003 021455 10 
17 17004 021456 10 
17 17062 020161 10 
17 17074 018140 10 
17 17085 019747 10 
17 17212 021619 11 
17 17288 018115 12 
17 17289 018117 12 
17 17342 021649 12 
18 16569 019214 7 
18 16602 020088 7 
18 16665 021036 7 
18 16679 018432 8 
18 16709 020731 8 
18 16734 020738 8 
18 16739 020784 8 
18 16811 021062 8 
18 16840 020486 9 
18 16861 020682 9 
18 16862 020521 9 
18 17003 021455 10 
18 17004 021456 10 
18 17040 021594 10 
18 17057 020491 10 
18 17076 018809 10 
18 17158 019162 11 
19 16569 019214 7 
19 16599 021111 8 
19 16602 020088 7 
19 16610 020594 7 
19 16619 020722 7 
19 16643 020868 7 
19 16652 021397 7 
19 16663 021028 7 
19 16743 020846 8 
19 16744 020847 8 
19 16778 021242 8 
19 16780 021270 8 
19 16782 021277 8 
19 16785 021373 8 
19 16811 021062 8 
19 16840 020486 9 
19 16919 021355 9 
19 16960 021262 9 
19 16962 023132 11 
19 16978 021162 10 
19 17003 021455 10 
19 17004 021456 10 
19 17069 019979 10 
19 17085 019747 10 
19 17147 021880 11 
19 17176 020748 11 
19 17212 021619 11 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I) 

 186 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
19 17314 020513 12 
20 16569 019214 7 
20 16590 020393 7 
20 16602 020088 7 
20 16619 020722 7 
20 16708 020103 8 
20 16739 020784 8 
20 16744 020847 8 
20 16806 021017 8 
20 16811 021062 8 
20 16812 021063 8 
20 16826 018937 9 
20 16840 020486 9 
20 16962 023132 11 
20 17003 021455 10 
20 17004 021456 10 
20 17040 021594 10 
20 17129 021709 11 
20 17198 021485 11 
20 17250 021782 12 
20 17321 020854 12 
20 17323 020894 12 
20 17351 021710 12 
20 17352 021711 12 
20 17353 021712 12 
21 16569 019214 7 
21 16602 020088 7 
21 16609 020501 7 
21 16704 020369 8 
21 16716 020806 8 
21 16810 021027 8 
21 16811 021062 8 
21 16840 020486 9 
21 16945 021169 9 
21 16946 021170 9 
21 16947 021171 9 
21 16962 023132 11 
21 17003 021455 10 
21 17004 021456 10 
21 17054 020808 10 
21 17073 016846 10 
21 17075 018767 10 
21 17170 020424 11 
21 17172 020595 11 
21 17204 021547 11 
21 17318 020811 12 
21 17323 020894 12 
21 17330 021166 12 
21 17351 021710 12 
21 17352 021711 12 
21 17353 021712 12 
21 17355 021722 12 
21 17356 021723 12 
21 17360 021748 12 
22 16569 019214 7 
22 16602 020088 7 
22 16782 021277 8 
22 16811 021062 8 
22 16840 020486 9 
22 17003 021455 10 
22 17004 021456 10 
22 17148 022694 11 
22 17288 018115 12 
22 17289 018117 12 
23 16569 019214 7 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
23 16602 020088 7 
23 16811 021062 8 
23 16840 020486 9 
24 16569 019214 7 
24 16590 020393 7 
24 16602 020088 7 
24 16609 020501 7 
24 16637 020807 7 
24 16806 021017 8 
24 16811 021062 8 
24 16840 020486 9 
24 16887 021221 9 
24 17129 021709 11 
25 16564 019010 7 
25 16568 019207 7 
25 16569 019214 7 
25 16596 020792 7 
25 16602 020088 7 
25 16607 020430 7 
25 16637 020807 7 
25 16651 020955 7 
25 16666 021042 7 
25 16667 021043 7 
25 16668 021045 7 
25 16669 021046 7 
25 16670 021047 7 
25 16671 021048 7 
25 16672 021049 7 
25 16673 021051 7 
25 16696 020493 8 
25 16704 020369 8 
25 16709 020731 8 
25 16729 021101 8 
25 16734 020738 8 
25 16736 020740 8 
25 16748 021100 8 
25 16749 021102 8 
25 16750 021105 8 
25 16751 021106 8 
25 16765 021193 8 
25 16811 021062 8 
25 16818 021096 8 
25 16819 021097 8 
25 16820 021098 8 
25 16840 020486 9 
25 16845 020622 9 
25 16846 018849 9 
25 16848 020633 9 
25 16861 020682 9 
25 16862 020521 9 
25 16898 021310 9 
25 16914 021317 9 
25 16915 021318 9 
25 16935 021007 9 
25 16936 021009 9 
25 16937 021010 9 
25 16938 021011 9 
25 16939 021012 9 
25 16962 023132 11 
25 16977 021104 10 
25 16987 021319 10 
25 17043 021599 10 
25 17054 020808 10 
25 17055 020593 10 
25 17057 020491 10 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I) 

 187

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
25 17076 018809 10 
25 17113 021675 11 
25 17115 021685 11 
25 17131 021717 11 
25 17145 021865 11 
25 17150 022836 11 
25 17157 019156 11 
25 17215 021724 11 
25 17236 021661 11 
25 17269 021864 12 
25 17300 019892 12 
25 17301 019893 12 
25 17318 020811 12 
25 17323 020894 12 
25 17326 021008 12 
25 17334 021254 12 
25 17353 021712 12 
25 17357 021725 12 
26 16569 019214 7 
26 16602 020088 7 
26 16704 020369 8 
26 16811 021062 8 
26 16840 020486 9 
26 17003 021455 10 
26 17004 021456 10 
26 17054 020808 10 
26 17318 020811 12 
26 17355 021722 12 
26 17356 021723 12 
27 16569 019214 7 
27 16590 020393 7 
27 16602 020088 7 
27 16811 021062 8 
27 16840 020486 9 
27 16962 023132 11 
27 17003 021455 10 
27 17004 021456 10 
28 16569 019214 7 
28 16600 017967 7 
28 16601 017969 7 
28 16602 020088 7 
28 16612 020655 7 
28 16624 020727 7 
28 16677 017968 8 
28 16709 020731 8 
28 16797 020951 8 
28 16811 021062 8 
28 16840 020486 9 
28 16853 018519 9 
28 16854 018518 9 
28 16855 018517 9 
28 16861 020682 9 
28 16962 023132 11 
28 17009 021477 10 
28 17055 020593 10 
28 17076 018809 10 
28 17081 019572 10 
28 17084 019734 10 
28 17129 021709 11 
28 17323 020894 12 
28 17351 021710 12 
28 17352 021711 12 
28 17353 021712 12 
29 16562 018243 7 
29 16577 019738 7 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
29 16582 020148 7 
29 16583 020147 7 
29 16584 020146 7 
29 16588 020205 7 
29 16602 020088 7 
29 16603 020269 7 
29 16604 020274 7 
29 16605 020315 7 
29 16641 020855 7 
29 16676 017869 8 
29 16681 019421 8 
29 16687 019945 8 
29 16698 020473 8 
29 16707 020232 8 
29 16728 020919 8 
29 16739 020784 8 
29 16769 021199 8 
29 16800 020991 8 
29 16811 021062 8 
29 16823 017903 9 
29 16824 018397 9 
29 16831 020184 9 
29 16832 020216 9 
29 16840 020486 9 
29 16844 020611 9 
29 16876 021293 9 
29 16878 021287 9 
29 16886 021204 9 
29 16904 021420 9 
29 16929 020989 9 
29 16943 021141 9 
29 16958 021253 9 
29 16962 023132 11 
29 16974 020992 10 
29 16982 021292 10 
29 16992 021375 10 
29 16994 021422 10 
29 16995 021424 10 
29 16996 021425 10 
29 16997 021428 10 
29 16998 021429 10 
29 16999 021431 10 
29 17000 021432 10 
29 17045 019199 10 
29 17061 020219 10 
29 17063 020157 10 
29 17064 020133 10 
29 17072 016389 10 
29 17076 018809 10 
29 17141 021785 11 
29 17151 023029 11 
29 17171 020436 11 
29 17188 021223 11 
29 17190 021297 11 
29 17194 021436 11 
29 17195 021439 11 
29 17196 021458 11 
29 17211 021613 11 
29 17219 020662 11 
29 17222 021597 11 
29 17235 022474 11 
29 17237 021512 11 
29 17264 021827 12 
29 17265 021828 12 
29 17272 021924 12 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
29 17277 021943 12 
29 17278 021945 12 
29 17279 021946 12 
29 17280 021947 12 
29 17281 021948 12 
29 17282 021949 12 
29 17283 021951 12 
29 17284 021957 12 
29 17285 021966 12 
29 17295 019438 12 
29 17305 019933 12 
29 17317 020778 12 
29 17323 020894 12 
29 17333 021205 12 
29 17335 021381 12 
30 16562 018243 7 
30 16565 019057 7 
30 16575 019593 7 
30 16577 019738 7 
30 16582 020148 7 
30 16583 020147 7 
30 16584 020146 7 
30 16602 020088 7 
30 16633 020779 7 
30 16654 020960 7 
30 16655 020963 7 
30 16656 020964 7 
30 16657 020965 7 
30 16658 020966 7 
30 16659 020967 7 
30 16660 020968 7 
30 16661 020969 7 
30 16662 020970 7 
30 16674 021065 7 
30 16675 021077 7 
30 16676 017869 8 
30 16681 019421 8 
30 16687 019945 8 
30 16698 020473 8 
30 16707 020232 8 
30 16721 020306 8 
30 16728 020919 8 
30 16731 021068 8 
30 16736 020740 8 
30 16738 020760 8 
30 16758 021134 8 
30 16759 021135 8 
30 16769 021199 8 
30 16793 022163 8 
30 16804 021005 8 
30 16811 021062 8 
30 16813 021067 8 
30 16814 021070 8 
30 16815 021072 8 
30 16816 021073 8 
30 16817 021075 8 
30 16823 017903 9 
30 16824 018397 9 
30 16829 020155 9 
30 16831 020184 9 
30 16832 020216 9 
30 16840 020486 9 
30 16847 020627 9 
30 16850 020911 9 
30 16850 020911 9 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
30 16856 020189 9 
30 16857 020974 9 
30 16858 020975 9 
30 16865 020982 9 
30 16866 020981 9 
30 16867 020977 9 
30 16868 020979 9 
30 16869 020980 9 
30 16870 020972 9 
30 16886 021204 9 
30 16908 021394 9 
30 16924 020076 9 
30 16932 021001 9 
30 16933 021002 9 
30 16934 021004 9 
30 16940 021022 9 
30 16942 021136 9 
30 16961 018815 10 
30 16962 023132 11 
30 16965 021467 10 
30 16975 021003 10 
30 16992 021375 10 
30 17045 019199 10 
30 17061 020219 10 
30 17063 020157 10 
30 17066 020045 10 
30 17072 016389 10 
30 17076 018809 10 
30 17151 023029 11 
30 17156 018890 11 
30 17163 019591 11 
30 17164 019599 11 
30 17175 020690 11 
30 17180 020920 11 
30 17187 021216 11 
30 17196 021458 11 
30 17205 021568 11 
30 17206 021569 11 
30 17211 021613 11 
30 17218 020512 11 
30 17222 021597 11 
30 17233 019769 11 
30 17264 021827 12 
30 17272 021924 12 
30 17277 021943 12 
30 17278 021945 12 
30 17279 021946 12 
30 17280 021947 12 
30 17281 021948 12 
30 17282 021949 12 
30 17283 021951 12 
30 17284 021957 12 
30 17296 019581 12 
30 17317 020778 12 
30 17323 020894 12 
30 17325 020962 12 
30 17373 021108 12 
31 16562 018243 7 
31 16569 019214 7 
31 16577 019738 7 
31 16602 020088 7 
31 16739 020784 8 
31 16769 021199 8 
31 16811 021062 8 
31 16840 020486 9 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
31 16886 021204 9 
31 16903 021423 9 
31 16950 021177 9 
31 16962 023132 11 
31 16980 021176 10 
31 16992 021375 10 
31 17003 021455 10 
31 17004 021456 10 
31 17064 020133 10 
31 17072 016389 10 
31 17098 020780 10 
31 17111 021666 11 
31 17151 023029 11 
31 17156 018890 11 
31 17166 020075 11 
31 17250 021782 12 
31 17316 020686 12 
31 17317 020778 12 
31 17323 020894 12 
31 17333 021205 12 
31 17344 021667 12 
31 17345 021670 12 
31 17346 021671 12 
31 17359 021747 12 
31 17360 021748 12 
32 16559 017776 7 
32 16577 019738 7 
32 16579 019962 7 
32 16582 020148 7 
32 16583 020147 7 
32 16584 020146 7 
32 16602 020088 7 
32 16604 020274 7 
32 16639 020848 7 
32 16676 017869 8 
32 16688 019948 8 
32 16695 020575 8 
32 16723 020908 8 
32 16725 020449 8 
32 16726 020569 8 
32 16727 020672 8 
32 16738 020760 8 
32 16769 021199 8 
32 16776 021237 8 
32 16787 021390 8 
32 16811 021062 8 
32 16824 018397 9 
32 16832 020216 9 
32 16840 020486 9 
32 16871 021114 9 
32 16876 021293 9 
32 16897 021316 9 
32 16910 021378 9 
32 16912 021350 9 
32 16951 021185 9 
32 16952 021187 9 
32 16961 018815 10 
32 16962 023132 11 
32 16969 021503 10 
32 16970 021511 10 
32 16982 021292 10 
32 16992 021375 10 
32 17001 021446 10 
32 17002 021452 10 
32 17042 021598 10 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
32 17063 020157 10 
32 17072 016389 10 
32 17073 016846 10 
32 17076 018809 10 
32 17087 019840 10 
32 17103 021637 11 
32 17134 021721 11 
32 17151 023029 11 
32 17152 021633 11 
32 17153 021634 11 
32 17154 021635 11 
32 17181 020933 11 
32 17196 021458 11 
32 17204 021547 11 
32 17211 021613 11 
32 17214 021632 11 
32 17272 021924 12 
32 17290 018027 12 
32 17293 019351 12 
32 17322 020861 12 
32 17323 020894 12 
32 17332 021186 12 
32 17369 012916 12 
33 16560 018174 7 
33 16579 019962 7 
33 16582 020148 7 
33 16583 020147 7 
33 16584 020146 7 
33 16602 020088 7 
33 16606 020321 7 
33 16618 020721 7 
33 16628 020752 7 
33 16629 020753 7 
33 16630 020754 7 
33 16631 020755 7 
33 16632 020756 7 
33 16636 020798 7 
33 16686 019879 8 
33 16722 020907 8 
33 16724 015404 8 
33 16730 021172 8 
33 16742 020813 8 
33 16757 021115 8 
33 16769 021199 8 
33 16784 021362 8 
33 16786 021384 8 
33 16790 021402 8 
33 16791 021783 8 
33 16792 022014 8 
33 16810 021027 8 
33 16811 021062 8 
33 16822 020758 8 
33 16840 020486 9 
33 16888 021243 9 
33 16892 021347 9 
33 16896 021324 9 
33 16909 021391 9 
33 16912 021350 9 
33 16945 021169 9 
33 16946 021170 9 
33 16947 021171 9 
33 16951 021185 9 
33 16952 021187 9 
33 16962 023132 11 
33 16970 021511 10 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
33 16989 021328 10 
33 17002 021452 10 
33 17016 021497 10 
33 17019 021527 10 
33 17072 016389 10 
33 17079 019386 10 
33 17093 022447 10 
33 17096 022228 10 
33 17097 016382 10 
33 17134 021721 11 
33 17138 021759 11 
33 17151 023029 11 
33 17152 021633 11 
33 17153 021634 11 
33 17154 021635 11 
33 17159 019286 11 
33 17174 020654 11 
33 17192 021434 11 
33 17193 021435 11 
33 17199 021486 11 
33 17204 021547 11 
33 17214 021632 11 
33 17216 019059 11 
33 17217 019060 11 
33 17226 016660 11 
33 17228 020909 11 
33 17230 021546 11 
33 17231 021589 11 
33 17275 021940 12 
33 17291 018617 12 
33 17329 021157 12 
33 17332 021186 12 
33 17354 021716 12 
33 17363 021760 12 
33 17366 013041 12 
34 16569 019214 7 
34 16602 020088 7 
34 16620 020723 7 
34 16621 020724 7 
34 16622 020725 7 
34 16623 020726 7 
34 16626 020750 7 
34 16684 019853 8 
34 16685 019854 8 
34 16704 020369 8 
34 16711 020733 8 
34 16712 020734 8 
34 16733 020735 8 
34 16763 021188 8 
34 16789 021399 8 
34 16811 021062 8 
34 16840 020486 9 
34 16873 021299 9 
34 16874 021298 9 
34 16893 021346 9 
34 16901 021300 9 
34 16962 023132 11 
34 16966 021471 10 
34 16983 021304 10 
34 16984 021305 10 
34 16985 021306 10 
34 17011 021490 10 
34 17012 021491 10 
34 17013 021492 10 
34 17070 019974 10 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
34 17092 021313 10 
34 17108 021655 11 
34 17114 021677 11 
34 17139 021764 11 
34 17151 023029 11 
34 17238 021761 12 
34 17239 021762 12 
34 17240 021763 12 
34 17241 021765 12 
34 17242 021766 12 
34 17243 021767 12 
34 17244 021768 12 
34 17245 021769 12 
34 17246 021770 12 
34 17247 021771 12 
34 17248 021772 12 
34 17276 021941 12 
34 17323 020894 12 
34 17349 021705 12 
34 17350 021706 12 
35 16556 021034 7 
35 16560 018174 7 
35 16561 018123 7 
35 16564 019010 7 
35 16569 019214 7 
35 16573 019370 7 
35 16576 019691 7 
35 16577 019738 7 
35 16580 019749 7 
35 16581 019941 7 
35 16582 020148 7 
35 16583 020147 7 
35 16584 020146 7 
35 16587 020066 8 
35 16588 020205 7 
35 16591 020446 7 
35 16597 021082 8 
35 16598 021083 8 
35 16599 021111 8 
35 16600 017967 7 
35 16601 017969 7 
35 16602 020088 7 
35 16607 020430 7 
35 16608 020463 7 
35 16610 020594 7 
35 16612 020655 7 
35 16619 020722 7 
35 16625 020747 7 
35 16633 020779 7 
35 16635 020796 7 
35 16636 020798 7 
35 16637 020807 7 
35 16650 020954 7 
35 16651 020955 7 
35 16663 021028 7 
35 16664 021033 7 
35 16665 021036 7 
35 16667 021043 7 
35 16676 017869 8 
35 16677 017968 8 
35 16678 018369 8 
35 16679 018432 8 
35 16681 019421 8 
35 16682 019687 8 
35 16683 019690 8 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
35 16687 019945 8 
35 16689 019967 8 
35 16690 020046 8 
35 16691 020694 8 
35 16694 020612 8 
35 16695 020575 8 
35 16696 020493 8 
35 16704 020369 8 
35 16713 020065 8 
35 16714 020068 8 
35 16715 016931 8 
35 16716 020806 8 
35 16717 020142 8 
35 16718 020311 8 
35 16719 020746 8 
35 16720 019982 8 
35 16721 020306 8 
35 16722 020907 8 
35 16723 020908 8 
35 16725 020449 8 
35 16726 020569 8 
35 16727 020672 8 
35 16728 020919 8 
35 16732 020539 8 
35 16734 020738 8 
35 16736 020740 8 
35 16737 020742 8 
35 16739 020784 8 
35 16741 020812 8 
35 16744 020847 8 
35 16746 020875 8 
35 16747 020916 8 
35 16753 021112 8 
35 16760 021138 8 
35 16761 021139 8 
35 16767 021195 8 
35 16768 021196 8 
35 16769 021199 8 
35 16771 021200 8 
35 16773 021226 8 
35 16774 021228 8 
35 16775 021235 8 
35 16776 021237 8 
35 16777 021241 8 
35 16778 021242 8 
35 16781 021271 8 
35 16782 021277 8 
35 16785 021373 8 
35 16794 021181 8 
35 16795 021374 8 
35 16796 020943 8 
35 16797 020951 8 
35 16798 020953 8 
35 16805 021015 8 
35 16807 021023 8 
35 16808 021024 8 
35 16809 021025 8 
35 16810 021027 8 
35 16811 021062 8 
35 16812 021063 8 
35 16823 017903 9 
35 16824 018397 9 
35 16825 018633 9 
35 16827 019516 9 
35 16828 020149 9 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
35 16830 020183 9 
35 16831 020184 9 
35 16833 020218 9 
35 16840 020486 9 
35 16841 020487 9 
35 16846 018849 9 
35 16850 020911 9 
35 16853 018519 9 
35 16854 018518 9 
35 16855 018517 9 
35 16856 020189 9 
35 16859 020064 9 
35 16862 020521 9 
35 16864 020956 9 
35 16871 021114 9 
35 16875 021296 9 
35 16881 021268 9 
35 16882 021217 9 
35 16883 021215 9 
35 16894 021344 9 
35 16897 021316 9 
35 16898 021310 9 
35 16902 021444 9 
35 16906 021401 9 
35 16910 021378 9 
35 16911 015357 9 
35 16916 021322 9 
35 16917 021323 9 
35 16919 021355 9 
35 16922 017884 9 
35 16923 018377 9 
35 16926 020705 9 
35 16940 021022 9 
35 16941 021094 9 
35 16944 021165 9 
35 16945 021169 9 
35 16946 021170 9 
35 16947 021171 9 
35 16948 021174 9 
35 16949 021175 9 
35 16950 021177 9 
35 16953 021230 9 
35 16955 021240 9 
35 16957 021250 9 
35 16961 018815 10 
35 16962 023132 11 
35 16970 021511 10 
35 16971 020659 10 
35 16976 021020 10 
35 16979 021163 10 
35 16980 021176 10 
35 16991 021356 10 
35 16993 021417 10 
35 17009 021477 10 
35 17014 021494 10 
35 17015 021496 10 
35 17017 021518 10 
35 17018 021520 10 
35 17021 021532 10 
35 17023 021536 10 
35 17025 021544 10 
35 17026 021560 10 
35 17038 021591 10 
35 17040 021594 10 
35 17043 021599 10 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
35 17050 021031 10 
35 17055 020593 10 
35 17056 020553 10 
35 17057 020491 10 
35 17058 020414 10 
35 17059 020365 10 
35 17060 020238 10 
35 17061 020219 10 
35 17065 020059 10 
35 17067 020003 10 
35 17068 020002 10 
35 17071 011457 10 
35 17072 016389 10 
35 17074 018140 10 
35 17075 018767 10 
35 17076 018809 10 
35 17079 019386 10 
35 17085 019747 10 
35 17088 020703 10 
35 17089 019921 10 
35 17090 021209 10 
35 17091 021212 10 
35 17094 021272 10 
35 17103 021637 11 
35 17104 021644 11 
35 17105 021645 11 
35 17106 021646 11 
35 17107 021648 11 
35 17109 021657 11 
35 17111 021666 11 
35 17113 021675 11 
35 17115 021685 11 
35 17116 021689 11 
35 17117 021690 11 
35 17118 021691 11 
35 17119 021692 11 
35 17120 021693 11 
35 17121 021694 11 
35 17122 021696 11 
35 17123 021698 11 
35 17124 021699 11 
35 17125 021700 11 
35 17126 021702 11 
35 17127 021703 11 
35 17128 021704 11 
35 17129 021709 11 
35 17130 021714 11 
35 17131 021717 11 
35 17133 021720 11 
35 17137 021754 11 
35 17138 021759 11 
35 17140 021778 11 
35 17150 022836 11 
35 17151 023029 11 
35 17155 018638 11 
35 17158 019162 11 
35 17161 019525 11 
35 17167 020159 11 
35 17168 020212 11 
35 17170 020424 11 
35 17174 020654 11 
35 17175 020690 11 
35 17177 020803 11 
35 17180 020920 11 
35 17181 020933 11 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
35 17183 021153 11 
35 17189 021249 11 
35 17190 021297 11 
35 17191 021411 11 
35 17196 021458 11 
35 17198 021485 11 
35 17200 021499 11 
35 17201 021517 11 
35 17202 021519 11 
35 17203 021522 11 
35 17204 021547 11 
35 17207 021570 11 
35 17208 021572 11 
35 17209 021593 11 
35 17211 021613 11 
35 17212 021619 11 
35 17213 021622 11 
35 17218 020512 11 
35 17219 020662 11 
35 17221 021515 11 
35 17227 019887 11 
35 17232 021614 11 
35 17234 019986 11 
35 17235 022474 11 
35 17237 021512 11 
35 17249 021781 12 
35 17250 021782 12 
35 17251 021787 12 
35 17268 021862 12 
35 17277 021943 12 
35 17278 021945 12 
35 17279 021946 12 
35 17280 021947 12 
35 17281 021948 12 
35 17282 021949 12 
35 17283 021951 12 
35 17284 021957 12 
35 17286 022347 12 
35 17288 018115 12 
35 17289 018117 12 
35 17290 018027 12 
35 17293 019351 12 
35 17294 019430 12 
35 17298 019859 12 
35 17300 019892 12 
35 17301 019893 12 
35 17303 019925 12 
35 17304 019927 12 
35 17306 019981 12 
35 17309 020314 12 
35 17317 020778 12 
35 17322 020861 12 
35 17323 020894 12 
35 17327 021040 12 
35 17328 021080 12 
35 17332 021186 12 
35 17335 021381 12 
35 17337 021445 12 
35 17338 021559 12 
35 17341 021643 12 
35 17342 021649 12 
35 17344 021667 12 
35 17345 021670 12 
35 17346 021671 12 
35 17347 021686 12 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
35 17348 021687 12 
35 17351 021710 12 
35 17352 021711 12 
35 17353 021712 12 
35 17355 021722 12 
35 17356 021723 12 
35 17362 021751 12 
35 17363 021760 12 
35 17365 021922 12 
35 17368 021539 12 
35 17370 020308 12 
35 17963 021623 11 
36 16569 019214 7 
36 16592 020582 7 
36 16593 020583 7 
36 16594 020584 7 
36 16600 017967 7 
36 16601 017969 7 
36 16602 020088 7 
36 16634 020781 7 
36 16642 020867 7 
36 16677 017968 8 
36 16694 020612 8 
36 16771 021200 8 
36 16772 021206 8 
36 16774 021228 8 
36 16775 021235 8 
36 16811 021062 8 
36 16840 020486 9 
36 16853 018519 9 
36 16854 018518 9 
36 16855 018517 9 
36 16860 019696 9 
36 16863 019695 9 
36 16902 021444 9 
36 16905 021418 9 
36 16941 021094 9 
36 16953 021230 9 
36 16962 023132 11 
36 17075 018767 10 
36 17082 019694 10 
36 17083 019697 10 
36 17094 021272 10 
36 17136 021739 11 
36 17143 021830 11 
36 17271 021923 12 
36 17313 020468 12 
36 17362 021751 12 
37 16561 018123 7 
37 16566 019164 7 
37 16569 019214 7 
37 16592 020582 7 
37 16593 020583 7 
37 16594 020584 7 
37 16599 021111 8 
37 16600 017967 7 
37 16601 017969 7 
37 16602 020088 7 
37 16610 020594 7 
37 16650 020954 7 
37 16677 017968 8 
37 16679 018432 8 
37 16694 020612 8 
37 16708 020103 8 
37 16717 020142 8 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
37 16739 020784 8 
37 16744 020847 8 
37 16767 021195 8 
37 16770 020762 8 
37 16774 021228 8 
37 16780 021270 8 
37 16811 021062 8 
37 16833 020218 9 
37 16853 018519 9 
37 16854 018518 9 
37 16855 018517 9 
37 16881 021268 9 
37 16919 021355 9 
37 16950 021177 9 
37 16953 021230 9 
37 16962 023132 11 
37 16972 021180 10 
37 16978 021162 10 
37 16980 021176 10 
37 17023 021536 10 
37 17054 020808 10 
37 17062 020161 10 
37 17069 019979 10 
37 17074 018140 10 
37 17075 018767 10 
37 17085 019747 10 
37 17142 021788 11 
37 17148 022694 11 
37 17158 019162 11 
37 17161 019525 11 
37 17173 020640 11 
37 17177 020803 11 
37 17186 021214 11 
37 17250 021782 12 
37 17270 021939 12 
37 17274 021938 12 
37 17292 019064 12 
37 17318 020811 12 
37 17321 020854 12 
37 17331 021167 12 
38 16569 019214 7 
38 16597 021082 8 
38 16598 021083 8 
38 16600 017967 7 
38 16601 017969 7 
38 16602 020088 7 
38 16614 020709 7 
38 16615 020710 7 
38 16677 017968 8 
38 16678 018369 8 
38 16679 018432 8 
38 16694 020612 8 
38 16709 020731 8 
38 16715 016931 8 
38 16753 021112 8 
38 16754 021113 8 
38 16767 021195 8 
38 16771 021200 8 
38 16775 021235 8 
38 16811 021062 8 
38 16827 019516 9 
38 16833 020218 9 
38 16842 020515 9 
38 16853 018519 9 
38 16854 018518 9 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
38 16855 018517 9 
38 16861 020682 9 
38 16879 021285 9 
38 16880 021284 9 
38 16900 021302 9 
38 16922 017884 9 
38 16923 018377 9 
38 16926 020705 9 
38 16976 021020 10 
38 16991 021356 10 
38 17006 021468 10 
38 17017 021518 10 
38 17018 021520 10 
38 17037 012024 11 
38 17038 021591 10 
38 17071 011457 10 
38 17075 018767 10 
38 17088 020703 10 
38 17094 021272 10 
38 17158 019162 11 
38 17165 019836 11 
38 17201 021517 11 
38 17202 021519 11 
38 17203 021522 11 
38 17213 021622 11 
38 17266 021832 12 
38 17286 022347 12 
38 17297 019835 12 
38 17309 020314 12 
38 17310 020383 12 
38 17311 020384 12 
38 17315 020596 12 
38 17315 020596 12 
38 17370 020308 12 
39 16556 021034 7 
39 16567 019183 7 
39 16569 019214 7 
39 16577 019738 7 
39 16591 020446 7 
39 16602 020088 7 
39 16608 020463 7 
39 16613 020673 7 
39 16624 020727 7 
39 16694 020612 8 
39 16708 020103 8 
39 16721 020306 8 
39 16739 020784 8 
39 16747 020916 8 
39 16769 021199 8 
39 16771 021200 8 
39 16782 021277 8 
39 16797 020951 8 
39 16811 021062 8 
39 16840 020486 9 
39 16902 021444 9 
39 16911 015357 9 
39 16948 021174 9 
39 16949 021175 9 
39 16962 023132 11 
39 17023 021536 10 
39 17027 021562 10 
39 17028 021564 10 
39 17069 019979 10 
39 17070 019974 10 
39 17072 016389 10 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
39 17074 018140 10 
39 17075 018767 10 
39 17131 021717 11 
39 17173 020640 11 
39 17207 021570 11 
39 17221 021515 11 
39 17237 021512 11 
39 17250 021782 12 
39 17323 020894 12 
39 17335 021381 12 
39 17362 021751 12 
40 16569 019214 7 
40 16602 020088 7 
40 16617 020717 7 
40 16624 020727 7 
40 16694 020612 8 
40 16739 020784 8 
40 16797 020951 8 
40 16806 021017 8 
40 16811 021062 8 
40 16962 023132 11 
40 17054 020808 10 
40 17065 020059 10 
40 17069 019979 10 
40 17075 018767 10 
40 17249 021781 12 
40 17318 020811 12 
41 16556 021034 7 
41 16569 019214 7 
41 16597 021082 8 
41 16598 021083 8 
41 16600 017967 7 
41 16601 017969 7 
41 16602 020088 7 
41 16624 020727 7 
41 16641 020855 7 
41 16677 017968 8 
41 16694 020612 8 
41 16709 020731 8 
41 16718 020311 8 
41 16721 020306 8 
41 16728 020919 8 
41 16735 020739 8 
41 16739 020784 8 
41 16745 020864 8 
41 16753 021112 8 
41 16771 021200 8 
41 16797 020951 8 
41 16798 020953 8 
41 16811 021062 8 
41 16827 019516 9 
41 16830 020183 9 
41 16831 020184 9 
41 16840 020486 9 
41 16842 020515 9 
41 16853 018519 9 
41 16854 018518 9 
41 16855 018517 9 
41 16861 020682 9 
41 16875 021296 9 
41 16883 021215 9 
41 16911 015357 9 
41 16923 018377 9 
41 16956 021248 9 
41 16962 023132 11 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
41 16971 020659 10 
41 17025 021544 10 
41 17026 021560 10 
41 17050 021031 10 
41 17075 018767 10 
41 17076 018809 10 
41 17084 019734 10 
41 17088 020703 10 
41 17101 021707 11 
41 17102 021708 11 
41 17135 021726 11 
41 17165 019836 11 
41 17208 021572 11 
41 17213 021622 11 
41 17249 021781 12 
41 17251 021787 12 
41 17286 022347 12 
41 17297 019835 12 
41 17298 019859 12 
41 17315 020596 12 
41 17315 020596 12 
41 17323 020894 12 
41 17328 021080 12 
41 17336 021382 12 
41 17370 020308 12 
42 16569 019214 7 
42 16577 019738 7 
42 16597 021082 8 
42 16598 021083 8 
42 16600 017967 7 
42 16601 017969 7 
42 16602 020088 7 
42 16677 017968 8 
42 16679 018432 8 
42 16690 020046 8 
42 16694 020612 8 
42 16699 020451 8 
42 16739 020784 8 
42 16741 020812 8 
42 16767 021195 8 
42 16774 021228 8 
42 16811 021062 8 
42 16827 019516 9 
42 16843 020603 9 
42 16853 018519 9 
42 16854 018518 9 
42 16855 018517 9 
42 16899 021303 9 
42 16905 021418 9 
42 16927 020952 9 
42 16953 021230 9 
42 16962 023132 11 
42 17050 021031 10 
42 17069 019979 10 
42 17071 011457 10 
42 17074 018140 10 
42 17075 018767 10 
42 17158 019162 11 
42 17183 021153 11 
42 17186 021214 11 
42 17200 021499 11 
42 17249 021781 12 
42 17251 021787 12 
42 17286 022347 12 
42 17288 018115 12 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
42 17289 018117 12 
43 16556 021034 7 
43 16569 019214 7 
43 16580 019749 7 
43 16592 020582 7 
43 16593 020583 7 
43 16594 020584 7 
43 16602 020088 7 
43 16604 020274 7 
43 16627 020751 7 
43 16641 020855 7 
43 16687 019945 8 
43 16694 020612 8 
43 16695 020575 8 
43 16704 020369 8 
43 16718 020311 8 
43 16728 020919 8 
43 16735 020739 8 
43 16736 020740 8 
43 16739 020784 8 
43 16742 020813 8 
43 16747 020916 8 
43 16764 021189 8 
43 16799 020984 8 
43 16811 021062 8 
43 16830 020183 9 
43 16831 020184 9 
43 16834 020292 9 
43 16840 020486 9 
43 16875 021296 9 
43 16902 021444 9 
43 16906 021401 9 
43 16911 015357 9 
43 16928 020985 9 
43 16962 023132 11 
43 16970 021511 10 
43 17021 021532 10 
43 17069 019979 10 
43 17072 016389 10 
43 17075 018767 10 
43 17087 019840 10 
43 17099 020447 10 
43 17221 021515 11 
43 17250 021782 12 
43 17277 021943 12 
43 17278 021945 12 
43 17279 021946 12 
43 17280 021947 12 
43 17281 021948 12 
43 17282 021949 12 
43 17283 021951 12 
43 17284 021957 12 
43 17293 019351 12 
43 17323 020894 12 
43 17332 021186 12 
43 17336 021382 12 
43 17361 021749 12 
44 16557 020253 7 
44 16569 019214 7 
44 16577 019738 7 
44 16602 020088 7 
44 16691 020694 8 
44 16694 020612 8 
44 16739 020784 8 
44 16746 020875 8 
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(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
44 16811 021062 8 
44 16871 021114 9 
44 16897 021316 9 
44 16962 023132 11 
44 17020 021529 10 
44 17075 018767 10 
44 17101 021707 11 
44 17102 021708 11 
44 17103 021637 11 
44 17111 021666 11 
44 17155 018638 11 
44 17249 021781 12 
44 17250 021782 12 
44 17303 019925 12 
44 17304 019927 12 
44 17315 020596 12 
44 17315 020596 12 
44 17323 020894 12 
44 17336 021382 12 
44 17343 021658 12 
44 17344 021667 12 
44 17345 021670 12 
44 17346 021671 12 

(511)  
Clase 

(111)  
Nr. marcă 
acordat 

(210)  
Nr. depozit 

(450)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 
44 17355 021722 12 
44 17356 021723 12 
44 17372 020706 12 
45 16556 021034 7 
45 16569 019214 7 
45 16600 017967 7 
45 16601 017969 7 
45 16602 020088 7 
45 16677 017968 8 
45 16694 020612 8 
45 16771 021200 8 
45 16799 020984 8 
45 16811 021062 8 
45 16853 018519 9 
45 16854 018518 9 
45 16855 018517 9 
45 16962 023132 11 
45 17075 018767 10 
45 17200 021499 11 
45 17208 021572 11 
45 17368 021539 12 
45 17370 020308 12 
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BA1L Lista cererilor de înregistrare a desenelor  
şi modelelor industriale aranjate în ordinea numerelor  

de depozit, publicate în BOPI nr. 7-12/2008 
(21)  

Nr. depozit 
(22)  

Data depozit 
(51)  

Clase 
(28)  

Nr. de desene şi 
modele industriale 

(43)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 
f 2008 0001 2008.01.21 09-01 1 7 
f 2008 0002 2008.01.24 06-01 1 7 
f 2008 0003 2008.01.24 06-05 1 7 
f 2008 0004 2008.01.24 21-01 2 7 
f 2008 0005 2008.01.25 19-08 1 7 
f 2008 0006 2008.01.30 09-03 1 7 
f 2008 0007 2008.02.01 09-09 2 7 
f 2008 0008 2008.02.01 01-04 3 8 
f 2008 0009 2008.02.01 19-08 9 8 
f 2008 0010 2008.02.14 19-08 3 7 
f 2008 0011 2008.02.27 23-01 1 8 
f 2008 0012 2008.03.03 19-08 1 8 
f 2008 0013 2008.03.04 25-02 6 8 
f 2008 0014 2008.03.06 09-01 5 8 
f 2008 0015 2008.03.07 09-01, 07 5 8 
f 2008 0016 2008.03.12 13-99 1 8 
f 2008 0017 2008.03.12 13-99 1 8 
f 2008 0018 2008.03.14 09-01 1 8 
f 2008 0019 2008.03.14 11-05 2 8 
f 2008 0020 2008.03.14 09-01 2 8 
f 2008 0021 2008.03.14 09-03; 19-08 1 8 
f 2008 0022 2008.03.17 25-02 6 8 
f 2008 0023 2008.03.18 23-01 1 8 
f 2008 0024 2008.03.18 06-11 1 8 
f 2008 0025 2008.03.19 19-08 3 8 
f 2008 0027 2008.03.26 19-08 1 8 
f 2008 0028 2008.03.27 19-08 4 8 
f 2008 0029 2008.03.27 19-08 1 8 
f 2008 0030 2008.04.07 19-08 15 9 
f 2008 0031 2008.04.11 06-11 1 9 
f 2008 0032 2008.04.24 23-01 1 10 
f 2008 0033 2008.04.29 09-01 1 9 
f 2008 0034 2008.04.29 09-01 4 9 
f 2008 0035 2008.05.06 25-03 3 9 
f 2008 0036 2008.05.15 09-01 8 9 
f 2008 0037 2008.05.15 05-06; 19-08 3 9 
f 2008 0038 2008.05.15 19-08 5 9 
f 2008 0039 2008.05.19 13-01 2 9 
f 2008 0040 2008.05.20 09-01 1 9 
f 2008 0041 2008.05.22 09-01; 23-01 1 8 
f 2008 0042 2008.05.23 09-01 5 9 
f 2008 0043 2008.05.27 09-01 4 9 
f 2008 0044 2008.05.27 19-08 2 9 
f 2008 0045 2008.05.27 05-06; 19-08 2 9 
f 2008 0046 2008.05.28 19-08 12 9 
f 2008 0048 2008.05.29 25-02 1 9 
f 2008 0049 2008.06.03 19-08 6 10 
f 2008 0050 2008.06.13 09-03 2 10 
f 2008 0051 2008.06.17 06-01 3 10 
f 2008 0052 2008.06.18 01-01 11 10 
f 2008 0053 2008.06.18 25-03 1 10 
f 2008 0056 2008.07.08 02-03 2 10 
f 2008 0057 2008.07.08 23-01 1 10 
f 2008 0058 2008.07.09 23-01 1 10 
f 2008 0059 2008.07.16 24-01 1 11 
f 2008 0060 2008.07.22 11-05 1 11 
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1 2 3 4 5 
f 2008 0061 2008.07.23 08-05 2 11 
f 2008 0062 2008.07.24 25-01, 02 18 11 
f 2008 0063 2008.07.25 10-04 1 11 
f 2008 0064 2008.07.25 09-03 2 11 
f 2008 0065 2008.07.30 25-01 18 11 
f 2008 0067 2008.08.05 19-08 4 12 
f 2008 0068 2008.08.05 09-07 1 12 
f 2008 0069 2008.08.12 25-02 1 12 
f 2008 0070 2008.08.21 09-01 1 12 
f 2008 0071 2008.08.22 02-99 1 12 
f 2008 0072 2008.08.28 01-04 2 12 
f 2008 0073 2008.08.29 09-01 1 12 
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BA1L Lista cererilor de înregistrate a desenelor  
şi modelelor industriale aranjate în ordinea claselor CIDMI, 

publicate în BOPI nr. 7-12/2008 
(51)  

Clase 
(21)  

Nr. depozit 
(22)  

Data depozit 
(28)  

Nr. de desene şi 
modele industriale 

(43)  
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 
01-01 f 2008 0052 2008.06.18 11 10 
01-04 f 2008 0008 2008.02.01 3 8 
01-04 f 2008 0072 2008.08.28 2 12 
02-03 f 2008 0056 2008.07.08 2 10 
02-99 f 2008 0071 2008.08.22 1 12 
05-06 f 2008 0037 2008.05.15 3 9 
05-06 f 2008 0045 2008.05.27 2 9 
06-01 f 2008 0002 2008.01.24 1 7 
06-01 f 2008 0051 2008.06.17 3 10 
06-05 f 2008 0003 2008.01.24 1 7 
06-11 f 2008 0024 2008.03.18 1 8 
06-11 f 2008 0031 2008.04.11 1 9 
08-05 f 2008 0061 2008.07.23 2 11 
09-01 f 2008 0001 2008.01.21 1 7 
09-01 f 2008 0014 2008.03.06 5 8 
09-01 f 2008 0015 2008.03.07 5 8 
09-01 f 2008 0018 2008.03.14 1 8 
09-01 f 2008 0020 2008.03.14 2 8 
09-01 f 2008 0033 2008.04.29 1 9 
09-01 f 2008 0034 2008.04.29 4 9 
09-01 f 2008 0036 2008.05.15 8 9 
09-01 f 2008 0040 2008.05.20 1 9 
09-01 f 2008 0041 2008.05.22 1 8 
09-01 f 2008 0042 2008.05.23 5 9 
09-01 f 2008 0043 2008.05.27 4 9 
09-01 f 2008 0070 2008.08.21 1 12 
09-01 f 2008 0073 2008.08.29 1 12 
09-03 f 2008 0006 2008.01.30 1 7 
09-03 f 2008 0021 2008.03.14 1 8 
09-03 f 2008 0050 2008.06.13 2 10 
09-03 f 2008 0064 2008.07.25 2 11 
09-07 f 2008 0015 2008.03.07 5 8 
09-07 f 2008 0068 2008.08.05 1 12 
09-09 f 2008 0007 2008.02.01 2 7 
10-04 f 2008 0063 2008.07.25 1 11 
11-05 f 2008 0019 2008.03.14 2 8 
11-05 f 2008 0060 2008.07.22 1 11 
13-01 f 2008 0039 2008.05.19 2 9 
13-99 f 2008 0016 2008.03.12 1 8 
13-99 f 2008 0017 2008.03.12 1 8 
19-08 f 2008 0005 2008.01.25 1 7 
19-08 f 2008 0009 2008.02.01 9 8 
19-08 f 2008 0010 2008.02.14 3 7 
19-08 f 2008 0012 2008.03.03 1 8 
19-08 f 2008 0021 2008.03.14 1 8 
19-08 f 2008 0025 2008.03.19 3 8 
19-08 f 2008 0027 2008.03.26 1 8 
19-08 f 2008 0028 2008.03.27 4 8 
19-08 f 2008 0029 2008.03.27 1 8 
19-08 f 2008 0030 2008.04.07 15 9 
19-08 f 2008 0037 2008.05.15 3 9 
19-08 f 2008 0038 2008.05.15 5 9 
19-08 f 2008 0044 2008.05.27 2 9 
19-08 f 2008 0045 2008.05.27 2 9 
19-08 f 2008 0046 2008.05.28 12 9 
19-08 f 2008 0049 2008.06.03 6 10 
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1 2 3 4 5 
19-08 f 2008 0067 2008.08.05 4 12 
21-01 f 2008 0004 2008.01.24 2 7 
23-01 f 2008 0011 2008.02.27 1 8 
23-01 f 2008 0023 2008.03.18 1 8 
23-01 f 2008 0032 2008.04.24 1 10 
23-01 f 2008 0041 2008.05.22 1 8 
23-01 f 2008 0057 2008.07.08 1 10 
23-01 f 2008 0058 2008.07.09 1 10 
24-01 f 2008 0059 2008.07.16 1 11 
25-01 f 2008 0062 2008.07.24 18 11 
25-01 f 2008 0065 2008.07.30 18 11 
25-02 f 2008 0013 2008.03.04 6 8 
25-02 f 2008 0022 2008.03.17 6 8 
25-02 f 2008 0048 2008.05.29 1 9 
25-02 f 2008 0062 2008.07.24 18 11 
25-02 f 2008 0069 2008.08.12 1 12 
25-03 f 2008 0035 2008.05.06 3 9 
25-03 f 2008 0053 2008.06.18 1 10 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
 în Republica Moldova, aranjate în ordinea numerelor 

 de înregistrare, publicate în BOPI nr. 1-12/2008 
(11) 
Nr. 

înregistrării 

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

(51)  
Clase 

(28)(20) 
Nr. de desene şi 

modele industriale 
 (nr. desenului şi 

modelului industrial) 

(43)  
Nr. BOPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1040 f 2007 0011 2007.01.31 06-11, 12 59 1 6 
1041 f 2006 0079 2006.08.02 09-01 3 1 6 
1042 f 2006 0088 2006.09.13 09-01 1 1 6 
1043 f 2007 0008 2007.01.26 19-08 1 1 6 
1044 f 2007 0034 2007.05.24 01-01 9 2 7 
1045 f 2007 0029 2007.04.23 09-01 1 2 7 
1046 f 2007 0028 2007.04.11 11-05 1 2 7 
1047 f 2007 0031 2007.05.15 12-08 1 2 7 
1048 f 2007 0068 2007.09.05 19-08 2 (1, 4 ) 1 7 
1049 f 2007 0033 2007.05.21 23-01 1 2 7 
1050 f 2007 0027 2007.04.11 25-01 5 2 7 
1051 f 2007 0035 2007.04.17 25-03 1 2 7 
1052 f 2007 0036 2007.04.17 25-03 2 2 7 
1053 f 2007 0042 2007.06.26 02-02 1 3 8 
1054 f 2007 0040 2007.06.11 09-02 2 3 8 
1055 f 2007 0045 2007.07.06 09-02 2 3 8 
1056 f 2007 0043 2007.06.06 09-03 1 3 8 
1057 f 2007 0038 2007.06.01 19-08 1 3 8 
1058 f 2007 0039 2007.06.05 19-08 13 3 8 
1059 f 2007 0044 2007.06.29 19-08 2 3 8 
1060 f 2007 0046 2007.07.06 19-08 2 3 8 
1061 f 2007 0053 2007.07.12 03-01 2  4 9 
1062 f 2007 0049 2007.07.11 09-03; 19-08 12 3 9 
1063 f 2006 0081 2006.08.03 19-08 12 1 9 
1064 f 2007 0005 2007.01.09 19-08 13 1 9 
1065 f 2007 0054 2007.07.12 19-08 1 4 9 
1066 f 2007 0057 2007.07.24 19-08 2 4 9 
1067 f 2007 0061 2007.08.06 19-08 5 4 9 
1068 f 2007 0048 2007.07.10 25-01, 03 1 3 9 
1069 f 2007 0051 2007.07.12 25-02, 03 19 4 9 
1070 f 2007 0050 2007.07.12 02-02, 03 4 4 10 
1071 f 2007 0052 2007.07.12 06-01, 03, 04 7 4 10 
1072 f 2007 0058 2007.07.26 07-01 3 4 10 
1073 f 2007 0062 2007.08.15 11-02 3 4 10 
1074 f 2007 0059 2007.07.27 19-04 1 4 10 
1075 f 2007 0055 2007.07.13 20-03 1 4 10 
1076 f 2007 0002 2006.12.29 28-03 9 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ) 1 10 
1077 f 2007 0065 2007.08.14 09-01 1 5 11 
1078 f 2007 0072 2007.11.09 09-01 2 5 11 
1079 f 2007 0064 2007.08.16 09-05; 19-08 2 5 11 
1080 f 2007 0074 2007.11.23 09-05; 19-08 1 5 11 
1081 f 2007 0073 2007.11.20 12-09 1 5 11 
1082 f 2007 0063 2007.08.16 19-08 3 5 11 
1083 f 2007 0086 2007.12.27 23-02 8 6 11 
1084 f 2007 0071 2007.10.08 05-06; 19-08 2 (1, 3 ) 5 12 
1085 f 2007 0066 2007.08.23 09-03 1 5 12 
1086 f 2007 0083 2007.12.18 11-05 1 6 12 
1087 f 2007 0075 2007.12.10 19-08 13 6 12 
1088 f 2007 0082 2007.12.18 19-08 2 6 12 
1089 f 2007 0070 2007.10.04 20-02; 25-03 2 5 12 
1090 f 2007 0079 2007.12.17 20-02 4 6 12 
1091 f 2007 0085 2007.12.21 23-01 1 6 12 
1092 f 2007 0077 2007.12.14 25-01 2 6 12 
1093 f 2007 0078 2007.12.14 25-01 8 6 12 
1094 f 2007 0084 2007.12.19 25-01 2 6 12 
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FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
 în Republica Moldova, aranjate în ordinea claselor CIDMI, 

 publicate în BOPI nr. 1-12/2008 

(51)  
Clase 

(11) 
Nr. 

înregistrării 

(21)  
Nr. depozit 

(22)  
Data depozit 

(28)(20) 
Nr. de desene şi modele 

industriale 
(nr. desenului şi 

modelului industrial) 

(43)  
Nr. BOPI 

(44) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
01-01 1044 f 2007 0034 2007.05.24 9 2 7 
02-02 1053 f 2007 0042 2007.06.26 1 3 8 
02-02 1070 f 2007 0050 2007.07.12 4 4 10 
02-03 1070 f 2007 0050 2007.07.12 4 4 10 
03-01 1061 f 2007 0053 2007.07.12 2  4 9 
05-06 1084 f 2007 0071 2007.10.08 2 (1, 3 ) 5 12 
06-01 1071 f 2007 0052 2007.07.12 7 4 10 
06-03 1071 f 2007 0052 2007.07.12 7 4 10 
06-04 1071 f 2007 0052 2007.07.12 7 4 10 
06-11 1040 f 2007 0011 2007.01.31 59 1 6 
06-12 1040 f 2007 0011 2007.01.31 59 1 6 
07-01 1072 f 2007 0058 2007.07.26 3 4 10 
09-01 1041 f 2006 0079 2006.08.02 3 1 6 
09-01 1042 f 2006 0088 2006.09.13 1 1 6 
09-01 1045 f 2007 0029 2007.04.23 1 2 7 
09-01 1077 f 2007 0065 2007.08.14 1 5 11 
09-01 1078 f 2007 0072 2007.11.09 2 5 11 
09-02 1054 f 2007 0040 2007.06.11 2 3 8 
09-02 1055 f 2007 0045 2007.07.06 2 3 8 
09-03 1056 f 2007 0043 2007.06.06 1 3 8 
09-03 1062 f 2007 0049 2007.07.11 12 3 9 
09-03 1085 f 2007 0066 2007.08.23 1 5 12 
09-05 1079 f 2007 0064 2007.08.16 2 5 11 
09-05 1080 f 2007 0074 2007.11.23 1 5 11 
11-02 1073 f 2007 0062 2007.08.15 3 4 10 
11-05 1046 f 2007 0028 2007.04.11 1 2 7 
11-05 1086 f 2007 0083 2007.12.18 1 6 12 
12-08 1047 f 2007 0031 2007.05.15 1 2 7 
12-09 1081 f 2007 0073 2007.11.20 1 5 11 
19-04 1074 f 2007 0059 2007.07.27 1 4 10 
19-08 1043 f 2007 0008 2007.01.26 1 1 6 
19-08 1048 f 2007 0068 2007.09.05 2 (1, 4 ) 1 7 
19-08 1057 f 2007 0038 2007.06.01 1 3 8 
19-08 1058 f 2007 0039 2007.06.05 13 3 8 
19-08 1059 f 2007 0044 2007.06.29 2 3 8 
19-08 1060 f 2007 0046 2007.07.06 2 3 8 
19-08 1062 f 2007 0049 2007.07.11 12 3 9 
19-08 1063 f 2006 0081 2006.08.03 12 1 9 
19-08 1064 f 2007 0005 2007.01.09 13 1 9 
19-08 1065 f 2007 0054 2007.07.12 1 4 9 
19-08 1066 f 2007 0057 2007.07.24 2 4 9 
19-08 1067 f 2007 0061 2007.08.06 5 4 9 
19-08 1079 f 2007 0064 2007.08.16 2 5 11 
19-08 1080 f 2007 0074 2007.11.23 1 5 11 
19-08 1082 f 2007 0063 2007.08.16 3 5 11 
19-08 1084 f 2007 0071 2007.10.08 2 (1, 3 ) 5 12 
19-08 1087 f 2007 0075 2007.12.10 13 6 12 
19-08 1088 f 2007 0082 2007.12.18 2 6 12 
20-02 1089 f 2007 0070 2007.10.04 2 5 12 
20-02 1090 f 2007 0079 2007.12.17 4 6 12 
20-03 1075 f 2007 0055 2007.07.13 1 4 10 
23-01 1049 f 2007 0033 2007.05.21 1 2 7 
23-01 1091 f 2007 0085 2007.12.21 1 6 12 
23-02 1083 f 2007 0086 2007.12.27 8 6 11 
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25-01 1050 f 2007 0027 2007.04.11 5 2 7 
25-01 1068 f 2007 0048 2007.07.10 1 3 9 
25-01 1092 f 2007 0077 2007.12.14 2 6 12 
25-01 1093 f 2007 0078 2007.12.14 8 6 12 
25-01 1094 f 2007 0084 2007.12.19 2 6 12 
25-02 1069 f 2007 0051 2007.07.12 19 4 9 
25-03 1051 f 2007 0035 2007.04.17 1 2 7 
25-03 1052 f 2007 0036 2007.04.17 2 2 7 
25-03 1068 f 2007 0048 2007.07.10 1 3 9 
25-03 1069 f 2007 0051 2007.07.12 19 4 9 
25-03 1089 f 2007 0070 2007.10.04 2 5 12 
28-03 1076 f 2007 0002 2006.12.29 9 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

10 ) 
1 10 
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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, publicate în BOPI nr. 1-6/2008 

Nr. 
crt. 

(11) 
 Nr. înregistrării 

(15) 
Data înregistrării 

(51) 
 Clase 

(28) 
 Nr. de desene 
şi modele 
industriale 

Nr. IDB (44) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 DM/068131 2006.09.05 21-01 1 8/2007 2 
2 DM/068132 2006.09.05 12-08 1 8/2007 2 
3 DM/068559 2007.02.14 12-16 4 7/2007 1 
4 DM/068565 2007.02.09 12-08, 16 9 7/2007 1 
5 DM/068566 2007.02.09 26-06 5 7/2007 1 
6 DM/068570 2006.10.30 12-08 2 9/2007 3 
7 DM/068573 2007.02.14 10-07 3 7/2007 1 
8 DM/068605 2007.02.01 12-16 5 7/2007 1 
9 DM/068702 2007.03.20 10-07 1 8/2007 2 

10 DM/068722 2007.03.09 12-16 4 8/2007 2 
11 DM/068742 2007.03.15 21-01 1 8/2007 2 
12 DM/068743 2007.03.14 12-08 1 8/2007 2 
13 DM/068746 2007.03.13 10-07 1 8/2007 2 
14 DM/068750 2007.03.14 12-16 12 8/2007 2 
15 DM/068751 2007.03.15 12-08 1 8/2007 2 
16 DM/068803 2007.03.29 10-07 2 8/2007 2 
17 DM/068812 2007.03.19 25-02 6 8/2007 2 
18 DM/068814 2007.04.10 25-02 6 9/2007 3 
19 DM/068823 2007.04.13 10-02, 07 8 9/2007 3 
20 DM/068824 2007.04.13 10-02, 07 10 9/2007 3 
21 DM/068835 2007.04.20 23-04 2 9/2007 3 
22 DM/068859 2007.04.20 12-08 2 9/2007 3 
23 DM/068961 2007.05.08 09-01 1 10/2007 4 
24 DM/068983 2007.05.21 09-05 6 10/2007 4 
25 DM/069020 2007.05.16 09-07 2 10/2007 4 
26 DM/069039 2007.06.06 12-16 1 11/2007 5 
27 DM/069048 2007.05.31 06-04 2 10/2007 4 
28 DM/069049 2007.05.31 25-01 2 10/2007 4 
29 DM/069062 2007.07.04 09-01, 03 2 7/2007 1 
30 DM/069065 2007.03.05 25-01 25 7/2007 1 
31 DM/069073 2007.02.09 27-03 1 7/2007 1 
32 DM/069082 2007.06.28 11-01 9 7/2007 1 
33 DM/069083 2007.06.28 11-01 9 7/2007 1 
34 DM/069084 2007.06.28 10-02 1 7/2007 1 
35 DM/069086 2007.06.28 10-02 6 7/2007 1 
36 DM/069087 2007.06.28 10-02 1 7/2007 1 
37 DM/069088 2007.06.28 10-02 4 7/2007 1 
38 DM/069089 2007.06.28 10-02 4 7/2007 1 
39 DM/069090 2007.06.28 11-01 14 7/2007 1 
40 DM/069091 2007.06.28 10-02 2 7/2007 1 
41 DM/069092 2007.06.28 11-01 3 7/2007 1 
42 DM/069096 2007.06.28 11-01 10 7/2007 1 
43 DM/069097 2007.06.28 10-02 2 7/2007 1 
44 DM/069099 2007.06.21 08-06 6 7/2007 1 
45 DM/069100 2007.07.18 10-07 1 7/2007 1 
46 DM/069101 2007.07.12 10-02 1 7/2007 1 
47 DM/069102 2007.07.12 10-02 2 7/2007 1 
48 DM/069103 2007.07.12 10-02 5 7/2007 1 
49 DM/069106 2007.02.09 07-06 3 7/2007 1 
50 DM/069107 2007.02.09 08-07 2 7/2007 1 
51 DM/069128 2007.05.10 13-01 1 10/2007 4 
52 DM/069134 2007.07.12 12-16 14 7/2007 1 
53 DM/069158 2007.07.09 12-16 4 12/2007 6 
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54 DM/069172 2007.08.16 11-01 3 8/2007 2 
55 DM/069173 2007.08.16 11-01 6 8/2007 2 
56 DM/069174 2007.08.16 11-01 2 8/2007 2 
57 DM/069176 2007.05.07 02-07 1 10/2007 4 
58 DM/069206 2007.07.09 07-02 2 8/2007 2 
59 DM/069212 2007.07.12 12-08 1 12/2007 6 
60 DM/069218 2007.08.17 10-02 3 8/2007 2 
61 DM/069219 2007.08.16 10-07 1 8/2007 2 
62 DM/069223 2007.08.24 10-02 3 8/2007 2 
63 DM/069224 2007.08.24 10-02 2 8/2007 2 
64 DM/069225 2007.08.24 10-07 1 8/2007 2 
65 DM/069226 2007.08.24 11-01 2 8/2007 2 
66 DM/069227 2007.08.24 10-02 1 8/2007 2 
67 DM/069228 2007.08.24 10-02 10 8/2007 2 
68 DM/069229 2007.08.24 10-02 6 8/2007 2 
69 DM/069233 2007.08.27 10-02 1 8/2007 2 
70 DM/069234 2007.08.27 10-02 1 8/2007 2 
71 DM/069253 2007.09.18 10-02 4 9/2007 3 
72 DM/069254 2007.09.18 10-02 1 9/2007 3 
73 DM/069255 2007.09.18 10-02 2 9/2007 3 
74 DM/069264 2007.09.07 10-07 1 9/2007 3 
75 DM/069265 2007.09.07 10-02 3 9/2007 3 
76 DM/069266 2007.09.07 10-02 3 9/2007 3 
77 DM/069267 2007.09.07 10-02 3 9/2007 3 
78 DM/069269 2007.09.07 03-01 5 9/2007 3 
79 DM/069275 2007.05.24 15-01 1 9/2007 3 
80 DM/069292 2007.09.14 10-02 12 9/2007 3 
81 DM/069298 2007.02.09 12-16 22 9/2007 3 
82 DM/069299 2007.08.22 12-16 21 9/2007 3 
83 DM/069302 2007.09.07 05-06 3 9/2007 3 
84 DM/069309 2007.09.18 10-02 2 9/2007 3 
85 DM/069310 2007.09.18 10-07 1 9/2007 3 
86 DM/069313 2007.09.18 10-02 4 9/2007 3 
87 DM/069314 2007.09.18 10-02 2 9/2007 3 
88 DM/069322 2007.10.15 10-02 1 10/2007 4 
89 DM/069323 2007.10.15 10-02 2 10/2007 4 
90 DM/069324 2007.10.15 10-02 1 10/2007 4 
91 DM/069325 2007.10.15 10-02 3 10/2007 4 
92 DM/069326 2007.10.15 10-02 1 10/2007 4 
93 DM/069327 2007.10.15 10-02 1 10/2007 4 
94 DM/069330 2007.10.08 10-02 4 10/2007 4 
95 DM/069331 2007.10.08 10-02 3 10/2007 4 
96 DM/069332 2007.10.08 10-07 7 10/2007 4 
97 DM/069335 2007.10.08 10-02 3 10/2007 4 
98 DM/069336 2007.10.08 10-02 4 10/2007 4 
99 DM/069337 2007.10.08 10-02 2 10/2007 4 

100 DM/069338 2007.10.08 10-02 1 10/2007 4 
101 DM/069339 2007.10.08 10-07 8 10/2007 4 
102 DM/069340 2007.07.26 18-01 3 12/2007 6 
103 DM/069341 2007.10.08 10-02 3 10/2007 4 
104 DM/069342 2007.10.08 10-02 2 10/2007 4 
105 DM/069344 2007.10.08 10-02 1 10/2007 4 
106 DM/069352 2007.10.08 10-02 3 10/2007 4 
107 DM/069353 2007.10.08 10-02 5 10/2007 4 
108 DM/069354 2007.10.08 10-02 1 10/2007 4 
109 DM/069371 2007.07.12 14-03 5 12/2007 6 
110 DM/069374 2007.07.30 14-02 1 10/2007 4 
111 DM/069376 2007.10.23 10-02 18 10/2007 4 
112 DM/069378 2007.10.22 10-07 1 10/2007 4 
113 DM/069418 2007.10.25 10-02 1 10/2007 4 
114 DM/069419 2007.10.25 10-02 3 10/2007 4 
115 DM/069473 2007.11.06 13-03 1 11/2007 5 
116 DM/069476 2007.11.27 10-02 1 11/2007 5 
117 DM/069477 2007.11.27 10-02 1 11/2007 5 
118 DM/069478 2007.11.27 10-02 1 11/2007 5 
119 DM/069481 2007.11.23 07-02 1 11/2007 5 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I) 

 206 

1 2 3 4 5 6 7 
120 DM/069482 2007.11.21 10-07 1 11/2007 5 
121 DM/069494 2007.11.27 03-01 1 11/2007 5 
122 DM/069495 2007.11.27 10-07 1 11/2007 5 
123 DM/069496 2007.11.12 10-07 2 11/2007 5 
124 DM/069497 2007.11.12 11-01 5 11/2007 5 
125 DM/069504 2007.11.27 10-02 2 11/2007 5 
126 DM/069505 2007.11.27 10-07 3 11/2007 5 
127 DM/069509 2007.11.30 10-07 1 12/2007 6 
128 DM/069540 2007.12.12 10-02 1 12/2007 6 
129 DM/069541 2007.12.12 10-07 1 12/2007 6 
130 DM/069556 2007.11.30 10-07 2 12/2007 6 
131 DM/069574 2007.12.11 10-02 1 12/2007 6 
132 DM/069576 2007.12.11 11-01 1 12/2007 6 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului  
de la Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI,  

publicate în BOPI nr. 1-6/2008 
(51) Clase (11) 

 Nr. înregistrării 
(15) 

 Data înregistrării 
(28) 

Nr. de desene şi 
modele industriale 

Nr. IDB (44) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 
02-07 DM/069176 2007.05.07 1 10/2007 4 
03-01 DM/069269 2007.09.07 5 9/2007 3 
03-01 DM/069494 2007.11.27 1 11/2007 5 
05-06 DM/069302 2007.09.07 3 9/2007 3 
06-04 DM/069048 2007.05.31 2 10/2007 4 
07-02 DM/069206 2007.07.09 2 8/2007 2 
07-02 DM/069481 2007.11.23 1 11/2007 5 
07-06 DM/069106 2007.02.09 3 7/2007 1 
08-06 DM/069099 2007.06.21 6 7/2007 1 
08-07 DM/069107 2007.02.09 2 7/2007 1 
09-01 DM/069062 2007.07.04 2 7/2007 1 
09-01 DM/068961 2007.05.08 1 10/2007 4 
09-03 DM/069062 2007.07.04 2 7/2007 1 
09-05 DM/068983 2007.05.21 6 10/2007 4 
09-07 DM/069020 2007.05.16 2 10/2007 4 
10-02 DM/069101 2007.07.12 1 7/2007 1 
10-02 DM/069102 2007.07.12 2 7/2007 1 
10-02 DM/069103 2007.07.12 5 7/2007 1 
10-02 DM/069309 2007.09.18 2 9/2007 3 
10-02 DM/069504 2007.11.27 2 11/2007 5 
10-02 DM/069218 2007.08.17 3 8/2007 2 
10-02 DM/069313 2007.09.18 4 9/2007 3 
10-02 DM/069314 2007.09.18 2 9/2007 3 
10-02 DM/069418 2007.10.25 1 10/2007 4 
10-02 DM/069419 2007.10.25 3 10/2007 4 
10-02 DM/069223 2007.08.24 3 8/2007 2 
10-02 DM/069224 2007.08.24 2 8/2007 2 
10-02 DM/069227 2007.08.24 1 8/2007 2 
10-02 DM/069228 2007.08.24 10 8/2007 2 
10-02 DM/069229 2007.08.24 6 8/2007 2 
10-02 DM/069322 2007.10.15 1 10/2007 4 
10-02 DM/069323 2007.10.15 2 10/2007 4 
10-02 DM/069324 2007.10.15 1 10/2007 4 
10-02 DM/069325 2007.10.15 3 10/2007 4 
10-02 DM/069326 2007.10.15 1 10/2007 4 
10-02 DM/069327 2007.10.15 1 10/2007 4 
10-02 DM/068823 2007.04.13 8 9/2007 3 
10-02 DM/068824 2007.04.13 10 9/2007 3 
10-02 DM/069233 2007.08.27 1 8/2007 2 
10-02 DM/069234 2007.08.27 1 8/2007 2 
10-02 DM/069330 2007.10.08 4 10/2007 4 
10-02 DM/069331 2007.10.08 3 10/2007 4 
10-02 DM/069335 2007.10.08 3 10/2007 4 
10-02 DM/069336 2007.10.08 4 10/2007 4 
10-02 DM/069337 2007.10.08 2 10/2007 4 
10-02 DM/069338 2007.10.08 1 10/2007 4 
10-02 DM/069341 2007.10.08 3 10/2007 4 
10-02 DM/069342 2007.10.08 2 10/2007 4 
10-02 DM/069344 2007.10.08 1 10/2007 4 
10-02 DM/069540 2007.12.12 1 12/2007 6 
10-02 DM/069253 2007.09.18 4 9/2007 3 
10-02 DM/069254 2007.09.18 1 9/2007 3 
10-02 DM/069255 2007.09.18 2 9/2007 3 
10-02 DM/069352 2007.10.08 3 10/2007 4 
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10-02 DM/069353 2007.10.08 5 10/2007 4 
10-02 DM/069354 2007.10.08 1 10/2007 4 
10-02 DM/069265 2007.09.07 3 9/2007 3 
10-02 DM/069266 2007.09.07 3 9/2007 3 
10-02 DM/069267 2007.09.07 3 9/2007 3 
10-02 DM/069376 2007.10.23 18 10/2007 4 
10-02 DM/069476 2007.11.27 1 11/2007 5 
10-02 DM/069477 2007.11.27 1 11/2007 5 
10-02 DM/069478 2007.11.27 1 11/2007 5 
10-02 DM/069574 2007.12.11 1 12/2007 6 
10-02 DM/069084 2007.06.28 1 7/2007 1 
10-02 DM/069086 2007.06.28 6 7/2007 1 
10-02 DM/069087 2007.06.28 1 7/2007 1 
10-02 DM/069088 2007.06.28 4 7/2007 1 
10-02 DM/069089 2007.06.28 4 7/2007 1 
10-02 DM/069091 2007.06.28 2 7/2007 1 
10-02 DM/069097 2007.06.28 2 7/2007 1 
10-02 DM/069292 2007.09.14 12 9/2007 3 
10-07 DM/069100 2007.07.18 1 7/2007 1 
10-07 DM/069505 2007.11.27 3 11/2007 5 
10-07 DM/069509 2007.11.30 1 12/2007 6 
10-07 DM/068702 2007.03.20 1 8/2007 2 
10-07 DM/068803 2007.03.29 2 8/2007 2 
10-07 DM/069219 2007.08.16 1 8/2007 2 
10-07 DM/069310 2007.09.18 1 9/2007 3 
10-07 DM/069225 2007.08.24 1 8/2007 2 
10-07 DM/068823 2007.04.13 8 9/2007 3 
10-07 DM/068824 2007.04.13 10 9/2007 3 
10-07 DM/069332 2007.10.08 7 10/2007 4 
10-07 DM/069339 2007.10.08 8 10/2007 4 
10-07 DM/069541 2007.12.12 1 12/2007 6 
10-07 DM/068746 2007.03.13 1 8/2007 2 
10-07 DM/069556 2007.11.30 2 12/2007 6 
10-07 DM/069264 2007.09.07 1 9/2007 3 
10-07 DM/069378 2007.10.22 1 10/2007 4 
10-07 DM/068573 2007.02.14 3 7/2007 1 
10-07 DM/069482 2007.11.21 1 11/2007 5 
10-07 DM/069495 2007.11.27 1 11/2007 5 
10-07 DM/069496 2007.11.12 2 11/2007 5 
11-01 DM/069226 2007.08.24 2 8/2007 2 
11-01 DM/069172 2007.08.16 3 8/2007 2 
11-01 DM/069173 2007.08.16 6 8/2007 2 
11-01 DM/069174 2007.08.16 2 8/2007 2 
11-01 DM/069576 2007.12.11 1 12/2007 6 
11-01 DM/069082 2007.06.28 9 7/2007 1 
11-01 DM/069083 2007.06.28 9 7/2007 1 
11-01 DM/069090 2007.06.28 14 7/2007 1 
11-01 DM/069092 2007.06.28 3 7/2007 1 
11-01 DM/069096 2007.06.28 10 7/2007 1 
11-01 DM/069497 2007.11.12 5 11/2007 5 
12-08 DM/069212 2007.07.12 1 12/2007 6 
12-08 DM/068132 2006.09.05 1 8/2007 2 
12-08 DM/068743 2007.03.14 1 8/2007 2 
12-08 DM/068751 2007.03.15 1 8/2007 2 
12-08 DM/068859 2007.04.20 2 9/2007 3 
12-08 DM/068565 2007.02.09 9 7/2007 1 
12-08 DM/068570 2006.10.30 2 9/2007 3 
12-16 DM/068605 2007.02.01 5 7/2007 1 
12-16 DM/068722 2007.03.09 4 8/2007 2 
12-16 DM/069039 2007.06.06 1 11/2007 5 
12-16 DM/069134 2007.07.12 14 7/2007 1 
12-16 DM/069158 2007.07.09 4 12/2007 6 
12-16 DM/068559 2007.02.14 4 7/2007 1 
12-16 DM/068750 2007.03.14 12 8/2007 2 
12-16 DM/068565 2007.02.09 9 7/2007 1 
12-16 DM/069298 2007.02.09 22 9/2007 3 
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12-16 DM/069299 2007.08.22 21 9/2007 3 
13-01 DM/069128 2007.05.10 1 10/2007 4 
13-03 DM/069473 2007.11.06 1 11/2007 5 
14-02 DM/069374 2007.07.30 1 10/2007 4 
14-03 DM/069371 2007.07.12 5 12/2007 6 
15-01 DM/069275 2007.05.24 1 9/2007 3 
18-01 DM/069340 2007.07.26 3 12/2007 6 
21-01 DM/068131 2006.09.05 1 8/2007 2 
21-01 DM/068742 2007.03.15 1 8/2007 2 
23-04 DM/068835 2007.04.20 2 9/2007 3 
25-01 DM/069049 2007.05.31 2 10/2007 4 
25-01 DM/069065 2007.03.05 25 7/2007 1 
25-02 DM/068812 2007.03.19 6 8/2007 2 
25-02 DM/068814 2007.04.10 6 9/2007 3 
26-06 DM/068566 2007.02.09 5 7/2007 1 
27-03 DM/069073 2007.02.09 1 7/2007 1 
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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, publicate în BOPI nr. 7-12/2008 

Nr. crt. (11) 
 Nr. înregistrării 

(15) 
Data înregistrării 

(51) 
 Clase 

(28) 
 Nr. de desene şi 
modele industriale 

Nr. IDB (44) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 
1 DM/068635 2007.02.27 12-16 9 1/2008 7 
2 DM/068647 2007.02.27 12-08 1 1/2008 7 
3 DM/068674 2007.02.27 12-16 1 1/2008 7 
4 DM/068675 2007.02.27 21-01 1 1/2008 7 
5 DM/068680 2007.02.27 12-08 1 1/2008 7 
6 DM/068681 2007.02.27 12-16 1 1/2008 7 
7 DM/068690 2007.02.27 12-16 4 1/2008 7 
8 DM/068741 2007.02.27 21-01 1 1/2008 7 
9 DM/069230 2007.08.24 13-01 3 1/2008 7 

10 DM/069263 2007.09.13 12-16 1 2/2008 8 
11 DM/069278 2007.08.28 26-06 5 3/2008 9 
12 DM/069311 2007.09.19 12-16 1 1/2008 7 
13 DM/069320 2007.10.17 10-07 2 3/2008 9 
14 DM/069349 2007.10.08 15-07 1 3/2008 9 
15 DM/069367 2007.10.01 15-07 1 3/2008 9 
16 DM/069401 2007.10.11 07-02 2 3/2008 9 
17 DM/069409 2007.08.15 14-03 2 1/2008 7 
18 DM/069433 2007.08.15 10-05 2 1/2008 7 
19 DM/069439 2007.10.25 23-04 1 3/2008 9 
20 DM/069440 2007.10.25 23-04 1 3/2008 9 
21 DM/069499 2007.11.12 06-01 1 4/2008 10 
22 DM/069502 2007.11.15 10-07 1 4/2008 10 
23 DM/069525 2007.11.22 25-01 41 4/2008 10 
24 DM/069532 2007.12.12 10-07 1 5/2008 12 
25 DM/069564 2007.12.17 12-08 1 6/2008 12 
26 DM/069588 2007.12.19 12-08 3 5/2008 12 
27 DM/069596 2008.01.08 10-02 4 1/2008 7 
28 DM/069597 2008.01.09 10-07 2 1/2008 7 
29 DM/069610 2008.01.10 25-01 23 6/2008 12 
30 DM/069613 2008.01.14 15-07 1 6/2008 12 
31 DM/069631 2008.01.08 11-01 23 1/2008 7 
32 DM/069632 2008.01.28 10-07 1 1/2008 7 
33 DM/069633 2008.01.28 10-02 1 1/2008 7 
34 DM/069634 2008.01.03 15-07 2 6/2008 12 
35 DM/069636 2008.01.25 10-02 1 1/2008 7 
36 DM/069637 2008.01.08 10-02 1 1/2008 7 
37 DM/069638 2008.01.08 20-02 4 1/2008 7 
38 DM/069639 2008.01.08 10-02, 07 5 1/2008 7 
39 DM/069640 2008.01.08 10-02 4 1/2008 7 
40 DM/069641 2008.01.08 08-08 1 1/2008 7 
41 DM/069642 2008.01.22 10-02 1 1/2008 7 
42 DM/069643 2008.01.22 10-02 2 1/2008 7 
43 DM/069644 2008.01.23 10-02 7 1/2008 7 
44 DM/069645 2008.01.23 10-07 3 1/2008 7 
45 DM/069646 2008.01.23 10-02 7 1/2008 7 
46 DM/069651 2007.12.11 19-06 1 1/2008 7 
47 DM/069655 2007.10.10 14-02 1 1/2008 7 
48 DM/069656 2007.12.05 23-02 7 5/2008 12 
49 DM/069667 2008.01.04 07-05 3 1/2008 7 
50 DM/069671 2008.02.14 10-02 2 2/2008 8 
51 DM/069675 2008.01.31 14-03 1 2/2008 8 
52 DM/069678 2007.06.21 07-02 1 2/2008 8 
53 DM/069683 2008.02.01 10-07 1 2/2008 8 
54 DM/069686 2008.01.28 09-01, 03 4 6/2008 12 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I) 

 211

1 2 3 4 5 6 7 
55 DM/069717 2008.01.24 21-01 23 2/2008 8 
56 DM/069719 2008.01.23 09-01, 03 3 6/2008 12 
57 DM/069720 2008.01.07 09-03 3 2/2008 8 
58 DM/069723 2007.12.13 12-08 1 5/2008 12 
59 DM/069730 2008.02.14 10-02 1 2/2008 8 
60 DM/069732 2008.01.31 10-02 1 2/2008 8 
61 DM/069733 2008.01.31 10-02 2 2/2008 8 
62 DM/069734 2008.01.31 09-01 1 2/2008 8 
63 DM/069735 2008.01.31 10-02 2 2/2008 8 
64 DM/069736 2008.01.31 10-02 1 2/2008 8 
65 DM/069737 2008.01.31 10-02 2 2/2008 8 
66 DM/069738 2008.01.31 10-07 9 2/2008 8 
67 DM/069744 2008.02.14 10-07 3 2/2008 8 
68 DM/069745 2008.02.14 10-02 4 2/2008 8 
69 DM/069746 2008.02.14 10-02 7 2/2008 8 
70 DM/069748 2008.02.18 10-02 1 2/2008 8 
71 DM/069751 2008.02.21 10-02 8 2/2008 8 
72 DM/069753 2008.01.31 23-02 3 6/2008 12 
73 DM/069762 2008.02.21 10-07 1 2/2008 8 
74 DM/069801 2008.02.29 10-02 9 3/2008 9 
75 DM/069802 2008.02.29 10-02 3 3/2008 9 
76 DM/069803 2008.02.29 10-07 7 3/2008 9 
77 DM/069804 2008.02.29 10-02 2 3/2008 9 
78 DM/069805 2008.02.29 10-02 2 3/2008 9 
79 DM/069806 2008.02.29 10-02 6 3/2008 9 
80 DM/069809 2008.03.04 10-02 3 3/2008 9 
81 DM/069810 2008.03.04 10-02 3 3/2008 9 
82 DM/069811 2008.03.04 10-02 2 3/2008 9 
83 DM/069812 2008.03.04 10-02 1 3/2008 9 
84 DM/069814 2008.03.05 11-01 52 3/2008 9 
85 DM/069815 2008.03.05 10-07 6 3/2008 9 
86 DM/069818 2008.03.10 19-08 2 3/2008 9 
87 DM/069826 2008.02.26 09-03 1 3/2008 9 
88 DM/069843 2008.03.18 10-02, 07 5 3/2008 9 
89 DM/069844 2008.03.18 11-01 12 3/2008 9 
90 DM/069845 2008.03.18 10-02 3 3/2008 9 
91 DM/069846 2008.03.18 10-02 2 3/2008 9 
92 DM/069847 2008.03.18 10-02 1 3/2008 9 
93 DM/069848 2008.03.18 10-02 3 3/2008 9 
94 DM/069849 2008.03.18 10-02 2 3/2008 9 
95 DM/069850 2008.03.18 10-02 1 3/2008 9 
96 DM/069851 2008.03.18 11-01 1 3/2008 9 
97 DM/069852 2008.03.18 10-07 1 3/2008 9 
98 DM/069853 2008.03.18 10-07 1 3/2008 9 
99 DM/069854 2008.03.18 11-01 15 3/2008 9 

100 DM/069873 2008.03.03 15-07 2 3/2008 9 
101 DM/069877 2008.03.19 09-03, 05 4 3/2008 9 
102 DM/069891 2008.01.24 99-00 1 4/2008 10 
103 DM/069915 2008.03.25 10-07 3 4/2008 10 
104 DM/069916 2008.03.25 10-02 3 4/2008 10 
105 DM/069917 2008.03.25 10-02 1 4/2008 10 
106 DM/069920 2008.03.27 10-02, 07 2 4/2008 10 
107 DM/069921 2008.03.27 10-07 1 4/2008 10 
108 DM/069922 2008.03.27 10-07 2 4/2008 10 
109 DM/069923 2008.03.21 99-00 2 4/2008 10 
110 DM/069924 2008.03.27 10-02, 07 4 4/2008 10 
111 DM/069925 2008.03.27 10-02, 07 2 4/2008 10 
112 DM/069926 2008.03.27 10-07 1 4/2008 10 
113 DM/069927 2008.03.27 10-07 2 4/2008 10 
114 DM/069929 2008.03.31 10-02, 07 15 4/2008 10 
115 DM/069930 2008.03.31 10-02 1 4/2008 10 
116 DM/069931 2008.03.31 10-02 6 4/2008 10 
117 DM/069933 2008.03.31 02-07 1 4/2008 10 
118 DM/069934 2008.03.31 11-01 12 4/2008 10 
119 DM/069935 2008.03.31 10-02, 07 2 4/2008 10 
120 DM/069938 2008.04.02 10-02 1 4/2008 10 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I) 

 212 

1 2 3 4 5 6 7 
121 DM/069955 2008.03.13 09-01 2 4/2008 10 
122 DM/069981 2008.03.27 10-02 1 4/2008 10 
123 DM/069986 2008.04.14 02-04 1 4/2008 10 
124 DM/070031 2008.01.09 07-05 1 4/2008 10 
125 DM/070052 2008.04.16 10-07 2 5/2008 12 
126 DM/070057 2008.04.25 02-07 1 5/2008 12 
127 DM/070058 2008.04.25 11-01 4 5/2008 12 
128 DM/070059 2008.04.25 10-02 1 5/2008 12 
129 DM/070063 2008.04.29 20-02 1 5/2008 12 
130 DM/070086 2008.04.16 20-02 3 5/2008 12 
131 DM/070091 2008.04.25 10-02 1 5/2008 12 
132 DM/070092 2008.04.25 10-02 1 5/2008 12 
133 DM/070093 2008.04.25 10-02 3 5/2008 12 
134 DM/070094 2008.04.25 10-02 1 5/2008 12 
135 DM/070095 2008.04.25 10-02 2 5/2008 12 
136 DM/070096 2008.04.25 10-02 1 5/2008 12 
137 DM/070098 2008.04.25 10-02 7 5/2008 12 
138 DM/070100 2008.04.28 10-02 1 5/2008 12 
139 DM/070101 2008.04.28 10-02 1 5/2008 12 
140 DM/070102 2008.04.28 10-02 2 5/2008 12 
141 DM/070103 2008.04.28 10-02 2 5/2008 12 
142 DM/070114 2008.05.14 10-02 2 5/2008 12 
143 DM/070115 2008.05.14 10-02 1 5/2008 12 
144 DM/070116 2008.05.14 10-02 2 5/2008 12 
145 DM/070117 2008.05.14 10-02 1 5/2008 12 
146 DM/070118 2008.05.14 11-01 4 5/2008 12 
147 DM/070127 2008.05.16 10-02 2 5/2008 12 
148 DM/070128 2008.05.16 10-02 1 5/2008 12 
149 DM/070129 2008.05.16 10-02 2 5/2008 12 
150 DM/070167 2008.05.16 10-02 3 5/2008 12 
151 DM/070168 2008.05.16 10-02 1 5/2008 12 
152 DM/070169 2008.05.16 10-02 2 5/2008 12 
153 DM/070186 2008.05.28 19-08 8 5/2008 12 
154 DM/070188 2008.05.22 10-02, 07 2 5/2008 12 
155 DM/070250 2008.05.28 10-02 1 6/2008 12 
156 DM/070251 2008.05.28 10-02 1 6/2008 12 
157 DM/070252 2008.05.28 10-02 5 6/2008 12 
158 DM/070253 2008.05.28 03-01 1 6/2008 12 
159 DM/070254 2008.05.28 10-02 1 6/2008 12 
160 DM/070266 2008.06.03 10-02 1 6/2008 12 
161 DM/070299 2008.04.01 08-07 3 6/2008 12 
162 DM/070309 2008.03.20 06-13 1 6/2008 12 
163 DM/070327 2008.04.23 09-01 2 6/2008 12 
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FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate  
în Republica Moldova conform Aranjamentului  
de la Haga, aranjate în ordinea claselor CIDMI,  

publicate în BOPI nr. 7-12/2008 
(51) Clase (11) 

 Nr. înregistrării 
(15) 

 Data înregistrării 
(28) 

Nr. de desene şi 
modele industriale 

Nr. IDB (44) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 
02-04 DM/069986 2008.04.14 1 4/2008 10 
02-07 DM/069933 2008.03.31 1 4/2008 10 
02-07 DM/070057 2008.04.25 1 5/2008 12 
03-01 DM/070253 2008.05.28 1 6/2008 12 
06-01 DM/069499 2007.11.12 1 4/2008 10 
06-13 DM/070309 2008.03.20 1 6/2008 12 
07-02 DM/069401 2007.10.11 2 3/2008 9 
07-02 DM/069678 2007.06.21 1 2/2008 8 
07-05 DM/070031 2008.01.09 1 4/2008 10 
07-05 DM/069667 2008.01.04 3 1/2008 7 
08-07 DM/070299 2008.04.01 3 6/2008 12 
08-08 DM/069641 2008.01.08 1 1/2008 7 
09-01 DM/069719 2008.01.23 3 6/2008 12 
09-01 DM/070327 2008.04.23 2 6/2008 12 
09-01 DM/069734 2008.01.31 1 2/2008 8 
09-01 DM/069955 2008.03.13 2 4/2008 10 
09-01 DM/069686 2008.01.28 4 6/2008 12 
09-03 DM/069719 2008.01.23 3 6/2008 12 
09-03 DM/069720 2008.01.07 3 2/2008 8 
09-03 DM/069826 2008.02.26 1 3/2008 9 
09-03 DM/069877 2008.03.19 4 3/2008 9 
09-03 DM/069686 2008.01.28 4 6/2008 12 
09-05 DM/069877 2008.03.19 4 3/2008 9 
10-02 DM/070100 2008.04.28 1 5/2008 12 
10-02 DM/070101 2008.04.28 1 5/2008 12 
10-02 DM/070102 2008.04.28 2 5/2008 12 
10-02 DM/070103 2008.04.28 2 5/2008 12 
10-02 DM/069801 2008.02.29 9 3/2008 9 
10-02 DM/069802 2008.02.29 3 3/2008 9 
10-02 DM/069804 2008.02.29 2 3/2008 9 
10-02 DM/069805 2008.02.29 2 3/2008 9 
10-02 DM/069806 2008.02.29 6 3/2008 9 
10-02 DM/069809 2008.03.04 3 3/2008 9 
10-02 DM/070114 2008.05.14 2 5/2008 12 
10-02 DM/070115 2008.05.14 1 5/2008 12 
10-02 DM/070116 2008.05.14 2 5/2008 12 
10-02 DM/070117 2008.05.14 1 5/2008 12 
10-02 DM/069810 2008.03.04 3 3/2008 9 
10-02 DM/069811 2008.03.04 2 3/2008 9 
10-02 DM/069812 2008.03.04 1 3/2008 9 
10-02 DM/069916 2008.03.25 3 4/2008 10 
10-02 DM/069917 2008.03.25 1 4/2008 10 
10-02 DM/070127 2008.05.16 2 5/2008 12 
10-02 DM/070128 2008.05.16 1 5/2008 12 
10-02 DM/070129 2008.05.16 2 5/2008 12 
10-02 DM/069920 2008.03.27 2 4/2008 10 
10-02 DM/069924 2008.03.27 4 4/2008 10 
10-02 DM/069925 2008.03.27 2 4/2008 10 
10-02 DM/069929 2008.03.31 15 4/2008 10 
10-02 DM/069633 2008.01.28 1 1/2008 7 
10-02 DM/069636 2008.01.25 1 1/2008 7 
10-02 DM/069637 2008.01.08 1 1/2008 7 
10-02 DM/069639 2008.01.08 5 1/2008 7 
10-02 DM/069730 2008.02.14 1 2/2008 8 
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10-02 DM/069732 2008.01.31 1 2/2008 8 
10-02 DM/069733 2008.01.31 2 2/2008 8 
10-02 DM/069735 2008.01.31 2 2/2008 8 
10-02 DM/069736 2008.01.31 1 2/2008 8 
10-02 DM/069737 2008.01.31 2 2/2008 8 
10-02 DM/069930 2008.03.31 1 4/2008 10 
10-02 DM/069931 2008.03.31 6 4/2008 10 
10-02 DM/069935 2008.03.31 2 4/2008 10 
10-02 DM/069938 2008.04.02 1 4/2008 10 
10-02 DM/069640 2008.01.08 4 1/2008 7 
10-02 DM/069642 2008.01.22 1 1/2008 7 
10-02 DM/069643 2008.01.22 2 1/2008 7 
10-02 DM/069644 2008.01.23 7 1/2008 7 
10-02 DM/069646 2008.01.23 7 1/2008 7 
10-02 DM/069745 2008.02.14 4 2/2008 8 
10-02 DM/069746 2008.02.14 7 2/2008 8 
10-02 DM/069748 2008.02.18 1 2/2008 8 
10-02 DM/069843 2008.03.18 5 3/2008 9 
10-02 DM/069845 2008.03.18 3 3/2008 9 
10-02 DM/069846 2008.03.18 2 3/2008 9 
10-02 DM/069847 2008.03.18 1 3/2008 9 
10-02 DM/069848 2008.03.18 3 3/2008 9 
10-02 DM/069849 2008.03.18 2 3/2008 9 
10-02 DM/070059 2008.04.25 1 5/2008 12 
10-02 DM/070250 2008.05.28 1 6/2008 12 
10-02 DM/070251 2008.05.28 1 6/2008 12 
10-02 DM/070252 2008.05.28 5 6/2008 12 
10-02 DM/070254 2008.05.28 1 6/2008 12 
10-02 DM/069751 2008.02.21 8 2/2008 8 
10-02 DM/069850 2008.03.18 1 3/2008 9 
10-02 DM/070167 2008.05.16 3 5/2008 12 
10-02 DM/070168 2008.05.16 1 5/2008 12 
10-02 DM/070169 2008.05.16 2 5/2008 12 
10-02 DM/070266 2008.06.03 1 6/2008 12 
10-02 DM/069671 2008.02.14 2 2/2008 8 
10-02 DM/070188 2008.05.22 2 5/2008 12 
10-02 DM/069981 2008.03.27 1 4/2008 10 
10-02 DM/070091 2008.04.25 1 5/2008 12 
10-02 DM/070092 2008.04.25 1 5/2008 12 
10-02 DM/070093 2008.04.25 3 5/2008 12 
10-02 DM/070094 2008.04.25 1 5/2008 12 
10-02 DM/070095 2008.04.25 2 5/2008 12 
10-02 DM/070096 2008.04.25 1 5/2008 12 
10-02 DM/070098 2008.04.25 7 5/2008 12 
10-02 DM/069596 2008.01.08 4 1/2008 7 
10-05 DM/069433 2007.08.15 2 1/2008 7 
10-07 DM/069502 2007.11.15 1 4/2008 10 
10-07 DM/069803 2008.02.29 7 3/2008 9 
10-07 DM/069815 2008.03.05 6 3/2008 9 
10-07 DM/069915 2008.03.25 3 4/2008 10 
10-07 DM/069320 2007.10.17 2 3/2008 9 
10-07 DM/069920 2008.03.27 2 4/2008 10 
10-07 DM/069921 2008.03.27 1 4/2008 10 
10-07 DM/069922 2008.03.27 2 4/2008 10 
10-07 DM/069924 2008.03.27 4 4/2008 10 
10-07 DM/069925 2008.03.27 2 4/2008 10 
10-07 DM/069926 2008.03.27 1 4/2008 10 
10-07 DM/069927 2008.03.27 2 4/2008 10 
10-07 DM/069929 2008.03.31 15 4/2008 10 
10-07 DM/069532 2007.12.12 1 5/2008 12 
10-07 DM/069632 2008.01.28 1 1/2008 7 
10-07 DM/069639 2008.01.08 5 1/2008 7 
10-07 DM/069738 2008.01.31 9 2/2008 8 
10-07 DM/069935 2008.03.31 2 4/2008 10 
10-07 DM/069645 2008.01.23 3 1/2008 7 
10-07 DM/069744 2008.02.14 3 2/2008 8 
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10-07 DM/069843 2008.03.18 5 3/2008 9 
10-07 DM/070052 2008.04.16 2 5/2008 12 
10-07 DM/069852 2008.03.18 1 3/2008 9 
10-07 DM/069853 2008.03.18 1 3/2008 9 
10-07 DM/069762 2008.02.21 1 2/2008 8 
10-07 DM/070188 2008.05.22 2 5/2008 12 
10-07 DM/069683 2008.02.01 1 2/2008 8 
10-07 DM/069597 2008.01.09 2 1/2008 7 
11-01 DM/070118 2008.05.14 4 5/2008 12 
11-01 DM/069814 2008.03.05 52 3/2008 9 
11-01 DM/069631 2008.01.08 23 1/2008 7 
11-01 DM/069934 2008.03.31 12 4/2008 10 
11-01 DM/069844 2008.03.18 12 3/2008 9 
11-01 DM/070058 2008.04.25 4 5/2008 12 
11-01 DM/069851 2008.03.18 1 3/2008 9 
11-01 DM/069854 2008.03.18 15 3/2008 9 
12-08 DM/069723 2007.12.13 1 5/2008 12 
12-08 DM/068647 2007.02.27 1 1/2008 7 
12-08 DM/069564 2007.12.17 1 6/2008 12 
12-08 DM/069588 2007.12.19 3 5/2008 12 
12-08 DM/068680 2007.02.27 1 1/2008 7 
12-16 DM/069311 2007.09.19 1 1/2008 7 
12-16 DM/068635 2007.02.27 9 1/2008 7 
12-16 DM/069263 2007.09.13 1 2/2008 8 
12-16 DM/068674 2007.02.27 1 1/2008 7 
12-16 DM/068681 2007.02.27 1 1/2008 7 
12-16 DM/068690 2007.02.27 4 1/2008 7 
13-01 DM/069230 2007.08.24 3 1/2008 7 
14-02 DM/069655 2007.10.10 1 1/2008 7 
14-03 DM/069409 2007.08.15 2 1/2008 7 
14-03 DM/069675 2008.01.31 1 2/2008 8 
15-07 DM/069613 2008.01.14 1 6/2008 12 
15-07 DM/069634 2008.01.03 2 6/2008 12 
15-07 DM/069349 2007.10.08 1 3/2008 9 
15-07 DM/069367 2007.10.01 1 3/2008 9 
15-07 DM/069873 2008.03.03 2 3/2008 9 
19-06 DM/069651 2007.12.11 1 1/2008 7 
19-08 DM/069818 2008.03.10 2 3/2008 9 
19-08 DM/070186 2008.05.28 8 5/2008 12 
20-02 DM/069638 2008.01.08 4 1/2008 7 
20-02 DM/070063 2008.04.29 1 5/2008 12 
20-02 DM/070086 2008.04.16 3 5/2008 12 
21-01 DM/069717 2008.01.24 23 2/2008 8 
21-01 DM/068741 2007.02.27 1 1/2008 7 
21-01 DM/068675 2007.02.27 1 1/2008 7 
23-02 DM/069656 2007.12.05 7 5/2008 12 
23-02 DM/069753 2008.01.31 3 6/2008 12 
23-04 DM/069439 2007.10.25 1 3/2008 9 
23-04 DM/069440 2007.10.25 1 3/2008 9 
25-01 DM/069610 2008.01.10 23 6/2008 12 
25-01 DM/069525 2007.11.22 41 4/2008 10 
26-06 DM/069278 2007.08.28 5 3/2008 9 
99-00 DM/069923 2008.03.21 2 4/2008 10 
99-00 DM/069891 2008.01.24 1 4/2008 10 
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Indexul 
actelor normative şi al materialelor 

de informare publicate în BOPI în anul 2008 
 

I. Acte normative ale Republicii Moldova în domeniul  
proprietăţii industriale 

 
1. Decrete, legi, hotărâri 

Nr. 
crt. 

Denumirea actului/materialului Nr. BOPI, pagina  
l. română 

Nr. BOPI, pagina 
 l. rusă, alte limbi  

1. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la 
Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală  
(nr. 489 din 29 martie 2008). 
Componenţa nominală a Comisiei naţionale pentru 
proprietatea intelectuală. 
Regulamentul Comisiei naţionale pentru proprietatea 
intelectuală 

4/2008 
p. 210 
 
p. 210 
 
p. 211 

4/2008 
p. 213 
 
p. 213 
 
p. 214 

2. Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI  
din 29 februarie 2008  

7/2008 
p. 206 

7/2008 
p. 233 

3. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru 
aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în 
anexa la Hotărârea Guvernului nr. 774 din 13 august 
1997 „Cu privire la taxele pentru servicii cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
intelectuale”  

7/2008 
p. 264 

7/2008 
p. 267 

4. Legea privind protecţia soiurilor de plante nr. 39-XVI din 
29 februarie 2008 

8/2008 
(partea II) 
p. 6 

8/2008 
(partea II) 
p. 32 

5. Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50-XVI  
din 7 martie 2008 

8/2008 
(partea II) 
p. 61 

8/2008 
(partea II) 
p. 90 

6. Legea privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor 
de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate  
nr. 66-XVI din 27 martie 2008 

8/2008 
(partea II) 
p. 122 

8/2008 
(partea II) 
p. 144 

7.  Legea pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative nr. 238-XVI din 13 noiembrie 2008 

12/2008 
(partea I) 
p. 120 

12/2008 
(partea I) 
p. 122 

 
 

2. Regulamente 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea actului/materialului Nr. BOPI, pagina  
l. română 

Nr. BOPI, pagina 
 l. rusă, alte limbi  

1. Taxele pentru obţinerea unui brevet de invenţie standard 
în Republica Moldova pentru primii doi ani de menţinere în 
vigoare şi pentru primii 5 ani de valabilitate a brevetului  

1/2008 
p. 4 a copertei 

— 

2.  Taxele minimale pentru depunerea unei cereri 
internaţionale (PCT) 

1/2008 
p. 4 a copertei 

— 

3.  Taxele pentru obţinerea unui brevet eurasiatic (fără taxele 
de menţinere în vigoare a brevetului) 

1/2008 
p. 4 a copertei 

— 
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3. Ordine ale Directorului General AGEPI 
 

Nr. crt. Denumirea actului/materialului Nr. BOPI, pagina  
l. română 

Nr. BOPI, pagina 
 l. rusă, alte limbi  

1. Ordinul nr. 87/1 din 05.09.2008 prin care au fost 
aprobate noile formulare-tip privind depunerea cererilor, 
examinarea, înregistrarea şi alte acţiuni ce ţin de 
protecţia mărcilor – în scopul implementării prevederilor 
Legii nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia 
mărcilor şi al efectuării procedurilor iniţiate de solicitanţi, 
titulari sau de reprezentanţii acestora în faţa AGEPI. 
Lista formularelor-tip  

9/2008 
p. 200 

— 

2. Ordinul nr. 89 din 09.09.2008 prin care au fost aprobate 
formularele-tip privind depunerea cererilor, examinarea, 
înregistrarea şi alte acţiuni ce ţin de protecţia soiurilor de 
plante – în scopul implementării prevederilor Legii  
nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia 
soiurilor de plante şi al efectuării procedurilor iniţiate de 
solicitanţi, titulari sau de reprezentanţii acestora în faţa 
AGEPI. 
Lista formularelor-tip 

9/2008 
p. 200 

— 

3.  Ordinul nr. 106 din 03.10.2008 prin care au fost 
aprobate noile formulare-tip privind depunerea cererilor, 
examinarea şi alte acţiuni ce ţin de protecţia invenţiilor – 
în scopul implementării prevederilor Legii nr. 50-XVI din 
7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor şi al efectuării 
procedurilor iniţiate de solicitanţi, titulari sau de 
reprezentanţii acestora în faţa AGEPI. 
Lista formularelor-tip 

10/2008 
(partea I) 
p. 118 

— 

4. Ordinul nr. 115 din 24.10.2008 prin care au fost 
aprobate noile formulare-tip privind depunerea cererilor 
ce ţin de protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de 
origine şi specialităţilor tradiţionale garantate – în scopul 
implementării prevederilor Legii nr. 66-XVI din 27 martie 
2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor 
de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate şi al 
efectuării procedurilor iniţiate de solicitanţi, titulari sau 
de reprezentanţii acestora în faţa AGEPI. 
Lista formularelor-tip 

11/2008 
(partea I) 
p. 112 

— 

5. Prin ordinul nr. 129 din 20.11.2008, emis în legătură cu 
modificările şi completările Clasificării Internaţionale a 
Desenelor şi Modelelor Industriale adoptate la sesiunile 
a IX-a şi a X-a ale Comitetului de Experţi al Uniunii de la 
Locarno, începând cu 1 ianuarie 2009 se pune în 
aplicare ediţia a 9-a a CIDMI  

11/2008 
(partea I) 
p. 4 a copertei 

— 

 
 

4. Liste ale mandatarilor autorizaţi  
şi ale reprezentanţilor în proprietate industrială 

 
Nr. crt. Denumirea actului/materialului Nr. BOPI, pagina  

l. română 
Nr. BOPI, pagina 
 l. rusă, alte limbi  

1. Lista reprezentanţilor în proprietate industrială 6/2008   
p. 206 

— 
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II. Legislaţia internaţională de proprietate industrială 
 

1. Aderarea Republicii Moldova la tratate, convenţii, aranjamente 
 

Nr. crt. Denumirea actului/materialului Nr. BOPI, pagina  
l. română 

Nr. BOPI, pagina 
l. rusă, alte limbi  

1. Lista convenţiilor, aranjamentelor şi tratatelor 
internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale la care 
Republica Moldova este parte 

2/2008 
p. 187 

— 
 

 
2. Texte ale tratatelor, convenţiilor, aranjamentelor 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea actului/materialului Nr. BOPI, pagina  
l. română 

Nr. BOPI, pagina 
 l. rusă, alte limbi  

 — — — 

 
3. Modificări operate în legislaţia internaţională 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea actului/materialului Nr. BOPI, pagina  
l. română 

Nr. BOPI, pagina 
 l. rusă, alte limbi  

 — — — 
 
 

III. Norme OMPI, standarde, clasificări internaţionale 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea actului/materialului Nr. BOPI, pagina  
l. română 

Nr. BOPI, pagina 
l. rusă, alte limbi  

1. Modificări ale baremului de taxe PCT 7/2008 
p. 270 

— 
 

2. Modificări operate la Codurile normalizate ale OMPI 
privind publicarea şi republicarea cererilor internaţionale 
PCT 

9/2008 
p. 202 

— 
 

3.  Clasificarea Internaţională pentru Desene şi Modele 
Industriale (ediţia a 9-a) 

12/2008 
(partea I) 
p. 124 

— 
 

  
 

IV. Materiale informative de actualitate, seminare,  
sesiuni, conferinţe 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea actului/materialului Nr. BOPI, pagina  
l. română 

Nr. BOPI, pagina 
 l. rusă, alte limbi  

1 2 3 4 
1. Bilanţul activităţii AGEPI în anul 2007 

 
1/2008 
p. 2 

— 

2. O nouă apariţie editorială: Legea nr. 161-XVI privind 
protecţia desenelor şi modelelor industriale/Закон  
№ 161-XVI об охране промышленных рисунков и 
моделей 

1/2008 
p. 191 

— 

3. Cursuri de instruire „Protecţia proprietăţii intelectuale” 
pentru obţinerea calificării „Consilier în proprietatea 
intelectuală” 

1/2008 
p. 191 

— 

4. Expoziţia Naţională „Fabricat în Moldova – 2008” cu 
genericul „Marcă moldoveană – calitate europeană”.  
Manifestări desfăşurate cu participarea AGEPI: 
Seminarul „Marca şi rolul ei în promovarea produselor şi 
serviciilor autohtone”; 
Masa rotundă „Aspecte privind protecţia desenelor şi 
modelelor industriale în Republica Moldova”; 
Masa rotundă „Investiţii în brand – cheia succesului în 
vânzări. Experienţa conlucrării cu producătorii autohtoni 
de confecţii”  

2/2008 
p. 2 

— 

 219



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA I) 

1 2 3 4 
5. O nouă ediţie a CD-ului cumulativ „Invenţii protejate în 

Republica Moldova” 
2/2008 
p. 4 a copertei  

— 

6. Simpozionul subregional „Instruirea şi perfecţionarea în 
domeniul proprietăţii intelectuale” organizat la Chişinău de 
OMPI în colaborare cu AGEPI şi Ministerul Educaţiei şi 
Tineretului din Republica Moldova în perioada 26-28 martie 

3/2008 
p. 2 

— 

7. Seminarul „Aspecte teoretice şi practice ale protecţiei 
desenelor şi modelelor industriale în Republica Moldova” 
organizat de AGEPI la Universitatea Tehnică a Moldovei 

3/2008 
p. 2 

— 

8. Sesiunea a XVI-a a Comitetului Permanent OMPI pentru 
dreptul de autor şi drepturile conexe, Geneva,  
10-12 martie 

3/2008 
p. 2 

— 

9. Mesajul dr. Kamil Idris, Director General al OMPI, cu 
prilejul Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale 

3/2008 
p. 4 a copertei 

— 

10. Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale cu genericul „Să 
respectăm inovaţiile”, proclamat de OMPI pentru anul 
2008. 
Manifestările organizate de AGEPI cu acest prilej 

4/2008 
p. 2 

— 

11. Broşurile „Convenţia Eurasiatică privind Brevetele 
(CBEA). Instrucţiuni privind brevetele la CBEA” şi 
«Евразийская  патентная конвенция (ЕАПК). 
Патентная инструкция к ЕАПК», editate de AGEPI 

4/2008 
p. 4 a copertei 

— 

12. Vizite de lucru ale Directorului general al AGEPI Dorian 
Chiroşca la Institutul Naţional de Proprietate Industrială 
(INPI) şi la Institutul Naţional pentru Origine şi Calitate 
(INAO) din Franţa 

5/2008 
p. 2 

— 

13. Şedinţa de lucru (a VII-a) a Clubului Naţional „Parteneriat, 
Ştiinţă şi Business” cu genericul „Tratarea şi prelucrarea 
produselor vinicole secundare” 

5/2008 
p. 2 

— 

14. Seminarul interregional cu genericul „Metodologii, cele 
mai bune practici şi studii pentru dezvoltarea strategiilor 
naţionale de proprietate intelectuală”, organizat de OMPI, 
în cooperare cu OSIM, la Cluj-Napoca, România  
(20-21 mai) 

5/2008 
p. 2 

— 

15. Noi apariţii editoriale: „Probleme teoretice şi practice ale 
economiei proprietăţii intelectuale” 

5/2008 
p. 4 a copertei 

— 

16. Şedinţa a 17-a a Consiliului Interstatal al CSI pentru 
problemele protecţiei proprietăţii industriale, Astana, 
Republica Kazahstan, 3-4 iunie 

6/2008 
p. 2 

— 

17. Simpozionul internaţional „Proprietatea intelectuală şi 
cunoştinţele tradiţionale” organizat de Oficiul de Stat de 
Brevete al Republicii Kârgâzstan în parteneriat cu OMPI 
cu prilejul aniversării a XV-a de la crearea oficiului kârgâz 

6/2008 
p. 2 
 

— 

18. Laureaţii Concursului republican „Cel mai bun elev 
inovator” 

6/2008 
p. 2 

— 

19. În atenţia persoanelor interesate: în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 99-101 din 06.06.2008 au fost 
publicate Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 
29.02.2008 şi Legea privind protecţia soiurilor de plante 
nr. 39-XVI din 29.02.2008  

6/2008 
p. 4 a copertei 
 

— 

20. Forumul interregional „Dezvoltarea şi managementul 
proprietăţii intelectuale” organizat de OMPI la Geneva în 
zilele de 1-2 iulie 

7/2008 
p. 2 

— 

21. Vizita oficială a reprezentantului Oficiului European de 
Brevete la AGEPI 

7/2008 
p. 2 

— 

22. Seminarul Interregional Intermediar în domeniul 
Proprietăţii Intelectuale organizat la Geneva de către 
Academia Organizaţiei Mondiale de Proprietate 
Intelectuală (OMPI) în colaborare cu oficiile de proprietate 
intelectuală/industrială din statele membre 

7/2008 
p. 2 

— 

23. Noua lege privind protecţia invenţiilor – Legea nr. 50-XVI 
din 07.03.2008 

7/2008 
p. 4 a copertei  

— 

24. Vizită de documentare la AGEPI a unei delegaţii din 
Estonia 

8/2008 
(partea I)  
p. 2 

— 

25. Simpozioanele internaţionale „Protecţia designului 
comunitar” (28-29 iulie) şi „Protecţia desenelor şi 
modelelor industriale în România” (30-31 iulie) organizate 
de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România 
(OSIM) în or. Tulcea 

8/2008 
(partea I)  
p. 2 

— 
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26. Activităţi de promovare a proprietăţii intelectuale: 

participarea AGEPI cu standuri informaţionale la expo-
târgurile „UngheniExpo-2008” şi „SorConsumExpo-2008” 

8/2008 
(partea I)  
p. 2 

— 

27. Atelier-training la OMPI privind problemele arbitrajului: 
abordarea principiilor de bază ale reglementărilor şi 
practicii Arbitrajului Comercial Internaţional  

8/2008 
(partea I)  
p. 204 

— 

28. Înregistrarea rezultatelor ştiinţifice on-line – la AGEPI a 
fost creată baza de date (BD) „Rezultate ştiinţifice” şi a 
fost implementat programul de gestionare a acesteia  

8/2008 
(partea I)  
p. 4 a copertei  

— 

29. Publicaţii ale AGEPI 8/2008 
(partea II) 
p. 2 

— 

30. Serviciile Centrului de Informare şi Documentare în 
domeniul Proprietăţii Intelectuale al AGEPI 

8/2008 
(partea II) 
p. 4 a copertei 

— 

31. Aprofundarea relaţiilor de colaborare cu Oficiul pentru 
Armonizarea Pieţei Interne (OHIM) – vizită de lucru la 
Alicante, Spania 

9/2008 
p. 2 

— 

32. Şedinţa de lucru a Serviciului Vamal şi AGEPI privind 
revizuirea şi promovarea formelor de colaborare 
interinstituţională prin prisma modificărilor operate în 
legislaţia din domeniul proprietăţii intelectuale; 
planificarea unor acţiuni comune 

9/2008 
p. 2 

— 

33. Publicaţiile AGEPI – la Salonul Internaţional de Carte 9/2008 
p. 2 

— 
 

34. Zile ale uşilor deschise cu genericul „Proprietatea 
intelectuală în serviciul întregii societăţi” şi expoziţie de 
carte tematică, desfăşurate la Centrul de Informare şi 
Documentare în domeniul Proprietăţii Intelectuale al 
AGEPI în cadrul Zilelor dreptului de a şti, organizate de 
Centrul „Acces-Info” în perioada 22-28 septembrie 

9/2008 
p. 2 

— 
 

35. OMPI informează despre noi aderări la tratatele 
internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale 

9/2008 
p. 203 

— 
 

36. 16 ani de la fondarea AGEPI şi instituirea sistemului 
naţional de proprietate intelectuală 

9/2008 
p. 4 a copertei 

— 
 

37. Seminarul „Protecţia indicaţiilor geografice şi a 
denumirilor de origine: oportunităţi şi avantaje pentru 
sectorul vitivinicol” organizat de AGEPI  

10/2008 
(partea I) 
p. 2 

— 
 

38. Vizita de documentare a reprezentanţilor Asociaţiei de 
Cercetare şi Dezvoltare din RM (MRDA) şi Fundaţiei SUA 
de Cercetări Civile şi Dezvoltare (CRDF) la AGEPI 

10/2008 
(partea I) 
p. 2 

— 
 

39.  Comercializarea invenţiilor – în atenţia AGEPI şi Centrului 
Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU) 

10/2008 
(partea I) 
p. 2 

— 
 

40.  Informaţie privind aplicarea taxelor odată cu intrarea în 
vigoare a noilor legi în domeniul proprietăţii intelectuale 

10/2008 
(partea I) 
p. 119 

— 

41. OMPI informează despre noi aderări la tratatele 
internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale 

10/2008 
(partea I) 
p. 122 

— 

42. Procedura referitoare la brevetele de invenţie de scurtă 
durată – în conformitate cu Legea nr. 50-XVI din 7 martie 
2008 privind protecţia invenţiilor 

10/2008 
(partea I) 
p. 4 a copertei 

— 

43. În atenţia persoanelor interesate – ediţia a VII-a a 
Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice privind 
problemele economice ale proprietăţii intelectuale cu 
genericul „Inovarea în susţinerea întreprinderilor mici şi 
mijlocii” organizată de Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală, Oficiul Eurasiatic de Brevete, Agenţia pentru 
Inovare şi Transfer Tehnologic  

10/2008 
(partea II) 
p. 4 a copertei 

— 

44. Şedinţa a XVII-a a Comisiei mixte a statelor membre la 
Acordul de colaborare pentru combaterea încălcărilor în 
domeniul proprietăţii intelectuale în cadrul CSI 

11/2008 
(partea I)  
p. 2 

— 

45.  Întrevederea Prim-ministrului Republicii Moldova Zinaida 
Greceanîi cu Dorian Chiroşca, Director general AGEPI, şi 
Boris Simonov, Director general ROSPATENT, 
preşedintele Comisiei mixte a statelor membre la Acordul 
de colaborare pentru combaterea încălcărilor în domeniul 
proprietăţii intelectuale în cadrul CSI 

11/2008 
(partea I)  
p. 2 

— 
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46. Moldova va deţine în continuare dreptul de proprietate 

asupra mărcii de divin „Belîi Aist” în Federaţia Rusă 
11/2008 
(partea I)  
p. 2 

— 

47.  În următorii 2 ani Republica Moldova va deţine 
preşedinţia Consiliului Administrativ al Organizaţiei 
Eurasiatice de Brevete 

11/2008 
(partea I)  
p. 2 

— 

48. 50 de ani de la crearea sistemului internaţional de 
înregistrare a denumirilor de origine 

11/2008 
(partea I)  
p. 113 

— 

49. Abonarea pe anul 2009 la publicaţiile Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală 

11/2008 
(partea II)  
p. 4 a copertei 

— 

50. Seminar privind protecţia invenţiilor în lumina modificărilor 
recente din legislaţie organizat la AGEPI 

12/2008 
(partea I) 
p. 2 

— 

51. Curs de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale la 
Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi 

12/2008 
(partea I) 
p. 2 

— 

52. Întrevederea delegaţiei Republicii Moldova cu Directorul 
general al OMPI în cadrul lucrărilor celei de-a 46-a runde 
a Adunării Generale a statelor membre ale Organizaţiei 
Mondiale de Proprietate Intelectuală (Geneva, Elveţia) 

12/2008 
(partea I) 
p. 2 

— 

53. Cursurile de instruire şi perfecţionare a specialiştilor din 
sfera cercetare şi inovare în domeniul marketingului şi 
evaluării proprietăţii intelectuale organizate de Centrul 
Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (Science & Technology 
Center in Ukraine /STCU) în colaborare cu AGEPI 

12/2008 
(partea I) 
p. 2 

— 

54. Apariţii editoriale importante: noile legi ale Republicii 
Moldova în domeniul proprietăţii intelectuale adoptate în 
anul 2008, editate în broşuri 

12/2008 
(partea I) 
p. 4 a copertei 

— 

55.  Servicii acordate de AGEPI – invitaţie de colaborare în 
anul 2009 

12/2008 
(partea II) 
p. 4 a copertei 

— 
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Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală  
continuă abonarea pe anul 2009 la publicaţiile: 

 Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI); 

 revista de proprietate intelectuală „Intellectus”; 

 suplimentul „AGEPI-INFO” la revista „Intellectus”; 

 Raportul Anual-2008; 

 materialele Simpozionului anual ştiinţifico-practic privind protecţia PI 
„Lecturi AGEPI”; 

 materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Probleme 
teoretice şi practice ale economiei PI”; 

 „Rapoarte ştiinţifice 2005 – 2007 (culegere de rezumate)”. 

Abonarea la toate publicaţiile se efectuează prin intermediul Centrului de Informare şi 
Documentare în domeniul Proprietăţii Intelectuale (Biblioteca) AGEPI pe termene de 
1 an, 6 si 3 luni. 

Pentru abonare beneficiarii (persoane juridice) pot completa formularul-
comandă semnat de conducătorul organizaţiei şi contabilul-şef, expediindu-l 
apoi pe adresa AGEPI prin fax, poşta electronică, oficiile poştale sau pot 
completa formularul-comandă direct pe web site-ul AGEPI. 
Informaţii detaliate privind condiţiile şi preţurile de abonare găsiţi în „Catalogul 
publicaţiilor AGEPI pentru abonare pe anul 2009”, accesând adresa: 
www.agepi.md/cid_pi/abonare-2009.php
 

Adresa AGEPI: 
str. Andrei Doga nr. 24 bloc 1, MD-2024, Chişinău 

Tel. de contact: (37322) 400-596 
fax: 44-01-19; e-mail: bibl@agepi.md; www.agepi.md

 

Rechizitele bancare: 

C/F - 1004600072945         

Cod TVA - 7800020           

Cod de decontare - 222470301454 BCA „Banca Socială” 

Codul Băncii - BSOCMD2X  
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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 2007), conform normei ST. 3

AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite
AF Afganistan
AG Antigua şi Barbuda
AL Albania
AM Armenia
AN Antilele Olandeze
AO Angola
AP Organizaţia

Regională Africană
de Proprietate
Industrială (ARIPO)

AR Argentina
AT Austria
AU Australia
A Z 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
BW Botswana
BX Biroul de Mărci

Benelux şi Biroul de
Desene şi Modele
Benelux

BY Belarus
BZ Belize
CA Canada
CD Republica

Democrată
Congo

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
EA Oficiul Eurasiatic

de Brevete (OEAB)
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara de Apus
EM Oficiul de Armonizare

pe Piaţa Internă
(mărci, desene
şi modele)

EP Oficiul European
de Brevete (OEB)

ER Eritrea
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FK Insulele Falkland

(Malvine)
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
I B Biroul Internaţional al

Organizaţiei Mondiale
de Proprietate
Intelectuală

ID Indonezia
IE Irlanda
IL Israel
IN India
IQ Irak
IR Iran

(Republica Islamică)
IS Islanda
IT Italia
JM Jamaica

JO Iordania
JP Japonia
KE Kenya
KG Kârgâzstan
KH Cambodgia
KM Comore (Insule)
KN Saint Kitts şi Nevis
KP Republica Populară

Democrată Coreea
KR Republica Coreea
KW Kuweit
K Z Kazahstan
LA Laos
LB Liban
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxembourg
LV Letonia
L Y Libia
MA Maroc
MC Monaco
MD Republica Moldova
M E Muntenegru
MG Madagascar
MK Macedonia (fosta

Republică Iugoslavă)
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongolia
MO Macao
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
NZ Noua Zeelandă
OA Organizaţia Africană

de Proprietate
Intelectuală (OAPI)

OM Oman
PA Panama
PE Peru
PG Papua-Noua Guinee
PH Filipine

PK Pakistan
PL Polonia
P T Portugalia
P Y Paraguay
QA Qatar
R O România
RS Serbia
R U Federaţia Rusă
R W Ruanda
SA Arabia Saudită
SB Insulele Solomon
S C Seychelles
S D Sudan
S E Suedia
S G Singapore
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
TJ Tadjikistan
T M Turkmenistan
T N Tunisia
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
VC Saint Vincent

şi Grenadines
V E Venezuela
VG Insulele

Virgine Britanice
VN Vietnam
W S Samoa
Y E Yemen
Z A Africa de Sud
Z M Zambia
Z W Zimbabwe

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional

de Brevete

DL/DD Republica
Democrată
Germană

SY/YD Republica
Democrată
Yemen

Lista statelor sau organizaţiilor (existente până la 1 ianuarie 1978)
care nu mai există

SU Uniunea Sovietică
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IV 
Mărci / Trademarks 

m 

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la  AGEPI în 
odul stabilit de Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor. 

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.  

P

În prezenta Secţiune se publică datele privind cererile de înregistrare, mărcile înregistrate şi mărcile 
reînnoite prin procedura naţională.    

Mărcile înregistrate conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor 
şi Protocolului referitor la Aranjamentul 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 include toate datele referitoare la 
înregistrările internaţionale noi, la reînnoiri, la desemnări posterioare, precum şi la modificări şi alte 
acţiuni ce se referă la înregistrările internaţionale. Buletinul este disponibil accesului public pe site-ul 
OMPI la adresa http://www.wipo.int/madrid/fr/gazette/ sau http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/ şi în 
biblioteca AGEPI pe suport DVD. 

 

he legal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of 
registration thereof with the AGEPI in accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the 

Protection of Trademarks. 
T 
According to this Law the trademark is certified by a certificate on registration granted by the AGEPI. 
The certificate on registration confirms the priority date of the trademark and the exclusive right of the 
owner of the trademark for goods and services included in the certificate. 

Data on the field trademark applications, registered trademarks and trademarks renewal under the 
national procedure shall be published in this Section. 

The data on trademarks registered under the Madrid Agreement and the Protocol Concerning the 
International Registration of Marks 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 includes all relevant data on new international registrations, renewals, 
subsequent designations as well as changes and other entries referred to the international 
registrations. The Official Bulletin is available for public on the WIPO site 
http://www.wipo.int/madrid/fr/gazette/ or http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/ and on the DVD carrier 
in the AGEPI library. 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE  
REFERITOARE LA MĂRCI, CONFORM NORMEI ST. 60 OMPI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA  
RELATING TO MARKS, ACCORDING TO THE WIPO STANDARD ST. 60 

 

(111)  Numărul de ordine al înregistrării 

 Serial number of the registration 

(116)  Numărul de ordine al înregistrării reînnoite  

 Serial number of the renewal 

(151)  Data înregistrării 

 Date of registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of renewal 

(170)  Termenul prevăzut de valabilitate a înregistrării / reînnoirii 

 Expected duration of the registration/renewal        

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

 Expected expiration date of registration validity    

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

  Expected expiration date of renewal validity 

(210)  Numărul depozitului   

  Number of the application 

(220)  Data depozitului  

  Filing date of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of exhibition priority 

(310)  Numărul depozitului cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data depozitului cererii iniţiale 

  Filing date of the initial application 

(330)  Ţara cererii iniţiale, codul conform normei ST. 3 OMPI   

  Country of the initial application, code according to the WIPO Standard ST. 3 

(441)  Publicarea cererii neexaminate 

  Publication of the unexamined applications 

(442)  Data la care informaţiile privind cererea examinată au fost făcute accesibile publicului 

  Date of availability for public of the examined application 

(450)  Data la care informaţiile privind înregistrarea au fost făcute accesibile publicului  

  Date of availability for public of registration data 

(510) Lista produselor când acestea nu sunt clasificate 

  List of goods if not classified 

(511)  Indicarea claselor conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării 
mărcilor (Clasificarea de la Nisa), lista produselor şi serviciilor conform acestei clasificări 
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  Designation of classes according to the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification), List of goods and/or services 

(526)  Elementele mărcii asupra cărora  nu se extinde dreptul exclusiv   

  Marks elements to which the exclusive rights do not extend 

(531)  Descrierea elementelor figurative ale mărcii conform Clasificării internaţionale a elementelor figurative ale 
mărcilor (Clasificarea de la Viena)     

  Description of the figurative elements of the mark according to the International Classification of the 
Figurative Elements of Marks (Vienna Classification) 

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

(550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a statului  

  Indication of the fact that the mark is the state property 

(551)  Indicarea faptului că marca este colectivă sau de certificare     

  Indication to the effect that the mark is a collective mark or a certification    

(554)  Indicarea faptului că marca  este  tridimensională 

  Indication to the effect that the mark is a three-dimensional mark 

(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)  

  Date of registration of any transaction relating to the application for registration or registrations (for 
example: change of the owner right, modification of the name or address, withdrawal, assignment of the 
protection, expiration of protection   

(591)  Indicarea culorilor revendicate  

  Indication of colors claimed 

(641)  Numărul şi data altor cereri înrudite din punct de vedere juridic   

  Number and date of filing the other prior art applications according to the legislation 

(730)  Numele/denumirea şi adresa solicitantului sau titularului, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI  

  Name and address of the applicant or the holder of the registration, code according to the WIPO Standard ST. 3 

(740)  Numele reprezentantului     

  Name of the representative 

(750)  Adresa pentru corespondenţă 

  Address for correspondence 

(770)  Numele şi adresa solicitantului sau titularului precedent (în caz de schimbare a titularului)      

  Name and address of the previous applicant or holder of the registration (in case of changing the holder) 

(771)  Numele precedent sau adresa precedentă a  solicitantului sau titularului (fără schimbarea titularului)      

  Previous name or previous address of the applicant or holder (without changing the holder)  

(791)  Numele şi adresa licenţiatului   

  Name and address of the licensee 

(800)  Indicarea datelor conform Aranjamentului de la Madrid şi Protocolului de la Madrid  

  Indication of data according to the Madrid Agreement and Madrid Protocol 

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

  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 examinate*/ 
Examined applications for registration**

 
n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare 
a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal sau prin intermediul unui reprezentant. O 

cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 30 
din Lege. 

Î 

Orice persoană este îndreptăţită, în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea 
examinată, să depună o contestaţie împotriva înregistrării mărcii. 

 

n accordance with the Law No. 38-XVI of 2008.02.29  on the Protection of Trademarks an 
application for registration of a trademark shall be filed with the AGEPI by the applicant in person or 

through a representative. The application shall concern only one trademark and shall contain the 
documents provided in the Art. 30 of the Law. 

I 

Any person may oppose a registration of a trademark within the three months that follow the date of 
publishing the data concerning the examined application. 

 

 

 
* Cerere examinată - cerere de înregistrare a mărcii a cărei procedură de examinare de fond a fost realizată până 
la data de 2008.09.05, în conformitate cu prevederile Legii nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi 
denumirile de origine a produselor. 
** Examined application – the application for registration of a trademark the examination procedure of which was 
carried out before 2008.09.05, according to the provisions of the Law No. 588-XIII of  September 22, 1995 on 
Trademarks and Appellations of Origin. 
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(210) 013361 
(220) 2003.07.30 
(730) Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin", 

MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(550)* Marcă - proprietate a statului. 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 013458 
(220) 2003.07.15 
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD 

Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301, 
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: „АРОМАТ”, „МОЛДАВИИ”. 
(511) NCL(8) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 019880 
(220) 2006.08.16 
(730) COJOCARU Andrian, MD 

Str. Mihail Sadoveanu nr. 2, bloc 1, ap. 84, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, cinematografice, optice, de cântărit, 
de măsurat, de semnalizare, de control (verifi-

care), de siguranţă (salvare) şi didactice; apa-
rate şi instrumente pentru conducerea, comu-
tarea, transformarea, acumularea, reglarea 
sau verificarea curentului electric, cu excepţia 
acumulatoarelor electrice şi bateriilor electri-
ce; distribuitoare automate şi mecanisme pen-
tru aparatele cu preplată; case înregistratoare, 
maşini de calculat, extinctoare. 

 

(531) CFE(5) 24.13.09; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 020039 
(220) 2006.09.20 
(730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO KONDITER-

SKA KORPORATZIA "ROSHEN", UA 
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv,  
Ucraina 

(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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 020402 
(220) 2006.12.01 
(730) BOSNALIJEK, Pharmaceutical and Chemical 

Industry, Joint Stock Company, BA 
Str. Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, Bosnia- 
Herţegovina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(8) 
05   - produse farmaceutice antibacteriene şi anti-

protozoice. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 020533 
(220) 2006.12.29 
(730) AUTO NET AD S.R.L., MD 

Bd. Dacia nr. 16, bloc 1, ap. 28, MD-2038, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: " PIAŢA", AUTO", "MD". 
(511) NCL(8) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

neincluse în alte clase; articole de legătorie; 
adezivi (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); 
caractere tipografice; clişee; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sporti-
ve şi culturale; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiza industrială 
şi servicii de cercetare; designul şi elaborarea 
hardware şi software de calculatoare; servicii 
juridice. 

 

 
 
 
(210) 020634 
(220) 2007.01.25 
(730) STEŢCO Alexandru, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 19/1, ap. 127,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "VINULUI". 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 

(210) 020971 
(220) 2007.04.02 
(730) Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo Kompaniia 

"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino, Moskovskaia 
obl., Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: literele, cuvintele, cifrele, 
cu excepţia "CURTIS", "Nights" şi executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu, galben, 
verde, albastru, violet de nuanţe variate, alb, 
negru, gri. 

(511) NCL(9) 
05   - ceaiuri din ierburi de uz medical; ierburi, spe-

cii medicinale; 
 

30   - ceai, inclusiv ceai aromatizat, cu suplimente 
de fructe, ierburi  şi altele. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.05.19; 05.05.22; 05.07.17; 
05.07.24; 27.05.24; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 020976 
(220) 2007.04.02 
(730) Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo Kompaniia 

"Mai", RU 
dom 1a, ul. Ozernaia, Freazino, Moskovskaia 
obl., Federaţia Rusă 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: toate elementele verbale, 
cu excepţia "CURTIS", "Nights" şi executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, portocaliu, galben, 
roz, bordo, verde, cafeniu, gri de nuanţe va-
riate, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
05   - ceaiuri din ierburi de uz medical; ierburi, spe-

cii medicinale; 
 

30   - ceai, inclusiv ceai aromatizat, cu suplimente 
de fructe, ierburi  şi altele. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.05.19; 05.05.20; 05.05.22; 
05.07.24; 27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 021314 
(220) 2007.05.30 
(730) GLEMUS-COM S.R.L., MD 

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 26, ap. 22,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Apartments", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 10.03.01; 10.03.04; 27.05.15. 
 
 
 
(210) 021386 
(220) 2007.06.11 
(730) JOSE CUERVO, S.A. DE C.V. a company 

organized and existing under the laws of 
Mexico, MX 
Guillermo Gonzalez Camarena # 800, Zedec 
Santa Fe, Delegacion A. Obregon, Mexico, 
D.F., Mexico 01210, Mexic 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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. 

 

 
 
 
(210) 021926 
(220) 2007.09.17 
(730) Soldex Limited, VG 

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road 
Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice 

(540)  
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(511) NCL(9) 
03   - şerveţele igienice, şerveţele impregnate cu lo-

ţiuni cosmetice; 
 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale pen-
tru plombarea dinţilor şi pentru mulaje den-
tare; dezinfectante; produse pentru distruge-
rea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; papetă-
rie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetă-
rie sau menaj; materiale pentru artişti; pensu-
le; maşini de scris şi articole de birou (cu ex-
cepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee. 

 

(531) CFE(5) 05.05.04; 05.05.20; 25.01.06; 26.04.04; 
27.05.01. 

 
 
 
(210) 021952 
(220) 2007.09.20 
(730) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 

"Kommunarka", BY 
220033, ul. Aranskaya, 18, Minsk, Belarus 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - fructe conservate, congelate, uscate şi fierte, 

fructe glasate; marmelade, jeleuri, gemuri; unt 
de cacao; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii presta-
te de bufete, cafenele, cofetării, restaurante, 
restaurante cu autoservire; servicii prestate 
de baruri. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022008 
(220) 2007.10.04 
(730) Megacub S.R.L., MD 

Str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 8,  
MD-2064, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "md". 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
 

 
 
 
(210) 022042 
(220) 2007.10.09 
(730) SAVOR-PAPIR S.R.L., MD 

Str. A. Suvorov nr. 119, ap. 55, MD-3200, 
Bender, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: ”PAPIR”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale. 
 

(531) CFE(5) 26.01.05; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 022054 
(220) 2007.10.08 
(730) Société des Produits Nestlé S.A., CH 

1800 Vevey, Elveţia 
(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se ex-
tinde dreptul exclusiv: ”ТОРЧИН”, cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: negru, alb, roşu. 
(511) NCL(9) 
05   - produse alimentare dietetice de uz medical, 

alimente pentru sugari, fabricate în Torcin, 
Ucraina; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-
ne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comes-
tibile, toate produsele cuprinse în această cla-
să, inclusiv bulionuri, preparate pentru pregă-
tirea bulionurilor, concentrate pentru bulionuri, 
concentrate de carne, supe de legume, legu-
me uscate, supe, preparate pentru pregătirea 
supelor, produse alimentare conservate, fabri-
cate în Torcin, Ucraina; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, produse de patiserie şi cofetărie, 
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, 
praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri (con-
dimente); mirodenii; gheaţă, toate produsele 
cuprinse în această clasă, inclusiv esenţe 
alimentare (cu excepţia esenţelor eterice şi 
uleiurilor esenţiale), ketchup (sos), maioneză, 
condimente, dresuri pentru salate, sosuri de 
legume pentru marinare (condimente), miro-
denii, sosuri de carne, sos de tomate, sare 
pentru conservarea produselor alimentare, 
fabricate în Torcin, Ucraina; 

 

35   - publicitate; mijlocire comercială; amplasarea 
într-un singur loc pentru terţi a sortimentului 
de produse care permite cumpărătorilor vizua-
lizarea lor comodă şi achiziţionarea acestor 
produse în reţelele de comerţ angro şi cu 
amănuntul, inclusiv în Internet-magazine, toa-
te serviciile se referă la produsele fabricate în 
Torcin, Ucraina. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 28.05.00; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 022061 
(220) 2007.10.10 
(730) GĂINĂ Marina, MD 

Str. Ginta Latină nr. 17, MD-2075, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022067 
(220) 2007.10.10 
(730) VOLOVEŢKAIA E., întreprindere individuală, 

MD 
Bd. Moscova nr. 9/2, ap. 15, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
14   - ceasornicărie şi instrumente pentru măsura-

rea timpului; 
 

40   - tratament de materiale. 
 

(531) CFE(5) 17.02.01; 17.02.02; 27.05.07. 
 
 
 
(210) 022152 
(220) 2007.10.24 
(730) EVENTIS MOBILE S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 2, ap. 5, MD-2048,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmi-
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terea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022231 
(220) 2007.11.09 
(730) ŢURCAN Alexei, MD 

Str. N. Zelinski nr. 20, ap. 35, MD-2038,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(necuprinse în alte clase); materiale de um-
plutură (cu excepţia cauciucului sau materia-
lelor plastice); materiale textile fibroase brute. 

 

(531) CFE(5) 27.05.03; 27.05.19. 
 
 
 
(210) 022274 
(220) 2007.11.23 
(730) ELITA-5 AUTO S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Bd. Dacia nr. 55, MD-2062, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; admi-

nistrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 022310 
(220) 2007.11.16 
(730) NOW Health Group, Inc., US 

395 South Glen Ellyn Road, Bloomingdale,  
Illinois 60108, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - cosmetice, uleiuri eterice, produse pentru în-

grjirea dinţilor; produse de igienă personală, 
inclusiv deodoranţi de uz personal, uleiuri de 
legume şi fructe cu destinaţie cosmetică, gră-
simi de unt pentru corp, hidratanţi; 

 

29   - fructe uscate; uleiuri şi grăsimi comestibile 
cum ar fi uleiul de măsline, de nuci de cocos, 
de nuci de macadamia şi uleiul de tărâţe de 
orez; gelatină alimentară; nuci şi seminţe pre-
lucrate; boabe de soia prelucrate. 

 

 
 
 
(210) 022336 
(220) 2007.11.29 
(730) GeoInfoSistem S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 72, MD-3701,  
Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor; cu excepţia exploatării şi gestiunii pro-
prietăţii intelectuale. 

 

(531) CFE(5) 17.05.01; 17.05.25; 24.15.01; 24.15.13; 
25.07.03; 26.03.06. 

 
 
 
(210) 022400 
(220) 2007.11.26 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634 / Städtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - albume; stilouri; suporturi pentru afişe din 

hârtie sau carton; cleme pentru bancnote; 
tichete; blocuri de desen; blocuri de scris, 
broşuri, pliante; foi cu peceţi din material plas-
tic pentru ambalare sau preambalare; table 
indicatoare din hârtie sau carton; afişe din 
hârtie sau carton; efemeride; folii din viscoză 
pentru ambalare; ilustraţii; ziare; reprezentări 
grafice; reproduceri grafice; materiale grafice 
imprimate; gume de şters; fişiere de docu-
mente (papetărie), planşete cu cleme, produ-
se de imprimerie, publicaţii imprimate; etiche-
te, nu din materiale textile; reviste (publicaţii 
periodice); semne pentru cărţi; carnete, blo-
curi (papetărie), brăţări pentru instrumente de 
scris, agrafe pentru peniţe; blocuri de desen, 
caiete, calendare, almanahuri, hârtie de calc, 
articole de birou, cu excepţia mobilei, papetă-
rie, hărţi, hărţi geografice, hărţi marine şi aeri-
ene, imagini, cartele, carton, articole din car-
ton, tuburi din carton, benzi autoadezive pen-
tru papetărie sau menaj, cărţi, reviste cu benzi 
desenate (comicsuri), plicuri (papetărie), hâr-
tie de carbon, hârtie de copiat (papetărie), 
cutii din carton sau hârtie, cutiuţe pentru 
ştampile, (sigilii), suporturi pentru cretă, săcu-
leţe din hârtie, foi de celuloză regenerată pen-
tru ambalare, săculeţe pentru coacerea la 

microunde, săculeţe (învelitori, cutiuţe) pentru 
ambalare din hârtie sau material plastic, ilus-
trate muzicale, hârtie cerată, autocolante (arti-
cole de papetărie), învelitori (papetărie), hârtie 
de ambalaj, coperte (papetărie), creioane, as-
cuţitori electrice sau neelectrice de creioane, 
suporturi pentru creioane, creioane automate, 
creioane de ardezie, funde de hârtie, panglici 
de hârtie, foi (papetărie), hârtie din lemn, pe-
nare, peniţe (rechizite de birou), vârfuri de 
peniţe de scris, vârfuri de peniţe de scris din 
aur, hârtie pergament, decalcomanii, perio-
dice, cretă de scris, furnituri pentru scris, arti-
cole pentru scris (seturi), hârtie de scris, in-
strumente de scris, seturi de articole pentru 
scris (papetărie), periuţe de scris, suporturi 
pentru peniţe şi creioane, suporturi pentru fo-
tografii, suporturi pentru ştampile, suporturi de 
masă din hârtie, culegeri de cântece, planuri, 
pelicule din material plastic pentru ambalare, 
pelicule din material plastic (aderente, exten-
sibile) pentru paletizare, învelitori pentru sticle 
din carton sau hârtie, ambalaje pentru sticle 
din carton sau hârtie, avize (papetărie), dispo-
zitive de tăiat hârtie (articole de birou), por-
trete, călimări (recipiente pentru cerneală), 
cărţi poştale, timbre poştale, drapele de hâr-
tie, aparate pentru lipirea fotografiilor, suga-
tivă, prospecte, tabele aritmetice, registre 
(cărţi), orare imprimate, suporturi pentru ştam-
pile (sigilii), tocuri pentru peniţe, prosoape de 
hârtie, şerveţele de toaletă de hârtie, şerve-
ţele de masă de hârtie, feţe de masă de hâr-
tie, agrafe de birou, maşini de prins agrafe 
(papetărie), bibliorafturi, dulăpioare pentru pa-
petărie (rechizite de birou), clame pentru hâr-
tie, hârtie de argint, caractere de oţel, lenjerie 
de masă de hârtie, suporturi de masă de hâr-
tie, tăvi pentru aranjarea şi numărarea mone-
delor, tăvi pentru corespondenţă, mape pen-
tru documente, şabloane, şabloane (papetă-
rie), şabloane de desen, suporturi pentru car-
nete de cecuri, cerneluri de China, hârtie de 
filtre, materiale filtrante (hârtie), fotografii, com-
pasuri de trasat, cerneală, cerneluri pentru 
corectat (heliografie), călimări, articole de 
scris, beţişoare de scris cu cerneală, panglici 
de ungere cu cerneală, rigle patrulatere, şab-
loane, şabloane (papetărie); 

 

21   - butelii, sticle, faianţă, vaze nu din metale pre-
ţioase, recipiente pentru menaj sau bucătărie 
(cu excepţia celor din metale preţioase), vese-
lă din lut, cutii de sticlă, carafe, servicii pentru 
ulei şi oţet nu din metale preţioase, produse 
de ceramică pentru menaj, cupe nu din meta-
le preţioase, cristaluri (sticlărie), seturi de ve-
selă de bucătărie, recipiente de bucătărie nu 
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din metale preţioase, veselă pentru prepara-
rea alimentelor nu din metale preţioase, forme 
de prăjituri, servicii de cafea nu din metale 
preţioase, servicii de ceai nu din metale pre-
ţioase, servicii de lichior, servicii (veselă) nu 
din metale preţioase, majolică, servicii de 
condimente, damigene, sticlă mată, deschiză-
toare de sticle, flacoane nu din metale pre-
ţioase, sticlă emailată, veselă din porţelan, 
platouri, tăvi nu din metale preţioase, shakere, 
recipiente de băut, recipiente de metal pentru 
prepararea gheţii şi băuturilor cu gheaţă, pa-
hare (recipiente), sticlă brută sau semiprelu-
crată (cu excepţia sticlei folosite în construc-
ţie), veselă din sticlă pictată, baloane de sticlă 
(recipiente), vase, fiole din sticlă (recipiente), 
borcane (pentru substanţe chimice), pahare 
de băut, figurine (statuete) din porţelan, tera-
cotă sau sticlă, veselă (cu excepţia cuţitelor, 
furculiţelor şi lingurilor) nu din metale preţioa-
se, recipiente calorifuge, recipiente calorifuge 
pentru băuturi, butelii, sticle izolante, veselă 
din faianţă, bidoane (ploşti), ploşti pentru dru-
meţi, forme de cuburi de gheaţă, obiecte de 
artă din porţelan, teracotă sau sticlă, păhăruţe 
din hârtie sau material plastic; 

 

32   - aperitive fără alcool, lapte de arahide (băuturi 
nealcoolice), băuturi nealcoolice, băuturi neal-
coolice pe bază de miere, extracte din fructe 
fără alcool, băuturi din fructe fără alcool, must 
de struguri (nefermentat), ape (băuturi), ape 
care conţin oxid de litiu, ape de masă, ape 
gazoase, produse pentru fabricarea apelor 
gazoase, esenţe pentru fabricarea băuturilor, 
apă de Seltz, băuturi izotonice, bere din ghim-
bir, cvas (băuturi nealcoolice), cocteiluri neal-
coolice, limonade, produse pentru fabricarea 
lichiorurilor, lapte de migdale (băuturi), produ-
se pentru fabricarea apei minerale, apă mine-
rală (băuturi), lapte de arahide (băuturi neal-
coolice), băuturi pe bază de zer, produse pen-
tru fabricarea băuturilor, nectare din fructe 
(nealcoolice), sucuri vegetale (băuturi), orşad 
(orgeat), must din bere, bere, prafuri pentru 
băuturi gazoase, sarsaparilla (băutură nealcooli-
că), siropuri pentru băuturi, siropuri pentru 
limonade, apă gazoasă, bere din malţ, must 
din malţ, musturi, pastile pentru băuturi gazoa-
se, sucuri de roşii (băuturi), sucuri de fructe, 
extracte din hamei pentru fabricarea berii, 
şerbeturi (băuturi), sucuri de mere (neal-
coolice); 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii), aperitive, 
arac, brandy, vinuri, whisky, votcă de anason, 
lichior de anason, votcă, votcă de vişine 
(kirsch), cidru de pere, gin, cocteiluri, curacao, 

hidromel (băutură din miere), alcool de mentă, 
lichioruri amărui, băuturi distilate, pichet (pi-
quette), alcool din orez, rom, sake, cidru, bău-
turi spirtoase, extracte alcoolice, esenţe alco-
olice, digestive (lichioruri şi alcooluri), băuturi 
alcoolice cu conţinut de fructe, extracte din 
fructe (alcoolice); 

 

35   - agenţii de informaţie comercială, analiza pre-
ţului de cost, management în domeniul afa-
cerilor artistice, vânzări la licitaţii, contabilitate, 
studiu de piaţă, sondaj de opinie, organizare 
de expoziţii în scopuri comerciale sau de re-
clamă, testare psihologică pentru selectarea 
personalului, servicii de răspuns telefonic 
(pentru abonaţii nedisponibili), organizate de 
târguri în scopuri comerciale sau de reclamă, 
demonstrare de produse, informaţii despre 
afaceri, estimare în afaceri comerciale, inves-
tigaţii pentru afaceri, date privitoare la afaceri, 
cercetare de piaţă, consultanţă pentru condu-
cerea afacerilor, previziuni economice, exper-
tize în afaceri, transcriere de comunicări, co-
lectarea informaţiei în baze de date com-
puteriale, informaţie statistică, întocmire de 
rapoarte cu privire la conturi, relaţii publice, 
agenţii de import-export, închiriere de maşini 
şi aparate de birou, asistenţă în conducerea 
întreprinderilor comerciale sau industriale, ges-
tiune de fişiere informatice, consultanţă pentru 
conducerea afacerilor, consultanţă în organi-
zarea şi conducerea afacerilor, gestiunea 
afacerilor hoteliere, consultanţă profesională 
de afaceri, consultanţă în organizarea aface-
rilor, consultanţă pentru probleme de per-
sonal, recrutare de personal, servicii de dacti-
lografie, servicii de manechine în scop publi-
citar sau de promovare a vânzărilor, repro-
duceri de documente, publicare de texte pu-
blicitare, prelucrare de texte, servicii de revis-
tă de presă, reactualizarea documentaţiei 
publicitare, estimare în domeniul lânăriei, de-
corarea vitrinelor, estimare în domeniul silvic, 
verificarea conturilor (audit), servicii de abo-
nament la ziare (pentru terţi), pregătirea do-
cumentelor de plată, întocmirea declaraţiilor 
fiscale, servicii de reinstalare pentru întreprin-
deri, difuzare de anunţuri publicitare, servicii 
de aprovizionare pentru terţi (procurarea pro-
duselor şi serviciilor pentru alte întreprinderi), 
servicii de secretariat, servicii de stenografie, 
birouri de plasare, publicitate radiofonică, 
publicitate prin corespondenţă, închiriere de 
spaţii publicitare, închiriere de timp publicitar 
în toate mijloacele de comunicare, agenţii de 
publicitate, închiriere de material publicitar; 
cronică publicitară, publicitate în regim on-line 
într-o reţea de calculator, publicitate, afişaj, 
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amplasarea anunţurilor publicitare în exterior, 
distribuirea eşantioanelor, difuzare de materi-
al publicitar, promovarea vânzărilor (pentru 
terţi), publicitate televizată, închiriere de au-
tomate comerciale, sistematizarea informaţiei 
în baze de date computeriale, închiriere de 
aparate de fotocopiere, fotocopiere, căutarea 
informaţiei în fişiere de calculator (pentru 
terţi), servicii de comparare a preţurilor, căuta-
rea sponsorilor, administrare comercială în 
licenţierea produselor şi serviciilor părţilor 
terţe, prelucrarea administrativă a comenzilor 
pentru livrarea mărfurilor, emiterea facturilor, 
informaţie şi consultanţă comercială pentru 
consumatori (centre de susţinere a consuma-
torilor); prezentare de produse prin intermedi-
ul mijloacelor de comunicare pentru vânzarea 
cu amănuntul; amplasarea într-un singur loc, 
pentru beneficiul terţilor, a unui sortiment de 
produse (cu excepţia transportării acestora), 
ceea ce permite consumatorilor să examineze 
în mod convenabil şi să procure produsele 
date; 

 

41   - închiriere de echipament audio, închiriere de 
decoruri pentru spectacole, închiriere de ca-
mere video, închiriere de casetofoane video, 
înregistrare pe benzi video, închiriere de benzi 
video, producţie de filme pe benzi video, or-
ganizarea balurilor, organizarea spectacolelor 
(servicii de impresariat), organizarea de ex-
poziţii în scopuri culturale sau educative, or-
ganizarea de concursuri (educaţie sau di-
vertisment), organizarea şi conducerea con-
greselor, organizarea şi conducerea colocvi-
ilor, organizarea şi conducerea conferinţelor, 
organizarea şi conducerea concertelor, orga-
nizarea şi conducerea seminarelor, organi-
zarea şi conducerea simpozioanelor, organi-
zarea concursurilor de frumuseţe, organizarea 
loteriilor, organizarea competiţiilor sportive, 
montaj de programe radiofonice şi de tele-
viziune, închiriere de decoruri teatrale, servicii 
de discotecă (loc de păstrare a discurilor de 
înregistrări sonore), distracţii, prestarea servi-
ciilor de săli de jocuri, exploatarea instalaţiilor 
sportive, închiriere de înregistrări sonore, jo-
curi cu bani, servicii de jocuri furnizate în re-
gim on-line de la o reţea de calculator, infor-
maţii în materie de recreare, informaţii în ma-
terie de divertisment, servicii de cazino (jo-
curi), furnizarea echipamentului pentru karao-
ke, închiriere de proiectoare şi echipament 
cinematografic, studiouri de cinema, servicii 
de cinematografe, închiriere de filme cinema-
tografice, servicii de cluburi (divertisment sau 
educaţie), microfilmare, servicii de muzeu (pre-
zentare, expoziţii), publicare de texte (cu ex-

cepţia textelor publicitare), cluburi de noapte, 
închiriere de echipament pentru stadioane, 
servicii pentru organizarea timpului liber, în-
chiriere de aparate de iluminat pentru decoruri 
teatrale sau studiouri de televiziune, parcuri 
de distracţii, planificare de recepţii (divertis-
ment), rezervarea biletelor pentru spectacole, 
servicii de distribuire a materialelor informa-
ţionale, cu excepţia celor publicitare, repre-
zentaţii de spectacole, închiriere de posturi de 
radio şi televiziune, divertisment radiofonic, 
servicii de artişti pentru spectacole, închiriere 
de echipament pentru sport (cu excepţia vehi-
culelor), cronometrarea manifestaţiilor sporti-
ve, campusuri (stagii) de perfecţionare sporti-
vă, producţie de spectacole, servicii de cam-
pusuri de vacanţă (divertisment), reprezentaţii 
teatrale, case teatrale (divertisment), divertis-
ment televizat, închiriere de terenuri de tenis, 
producţie de filme, fotografiere, reportaje foto. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022402 
(220) 2007.11.26 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establish-

ment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/ Stadtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - albume; stilouri; suporturi pentru afişe din 

hârtie sau carton; cleme pentru bancnote; 
tichete; blocuri de desen; blocuri de scris, 
broşuri, pliante; foi cu peceţi din material plas-
tic pentru ambalare sau preambalare; table 
indicatoare din hârtie sau carton; afişe din 
hârtie sau carton; efemeride; folii din viscoză 
pentru ambalare; ilustrate; ziare; reprezentări 
grafice; reproduceri grafice; materiale grafice 
imprimate; gume de şters; fişiere de docu-
mente (papetărie), planşete cu cleme, produ-
se de imprimerie, publicaţii imprimate; etiche-
te, nu din materiale textile; reviste (publicaţii 
periodice); semne pentru cărţi; carnete, blo-
curi (papetărie), brăţări pentru instrumente de 
scris, agrafe pentru peniţe; caiete, calendare, 
almanahuri, articole de birou, cu excepţia 
mobilei, papetărie, hărţi, hărţi geografice, hărţi 
marine şi aeriene, imagini, cartele, benzi 
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autoadezive pentru papetărie sau menaj, 
cărţi, reviste cu benzi desenate (comicsuri), 
plicuri (papetărie), hârtie de copiat (papetă-
rie), cutiuţe pentru ştampile, (sigilii), suporturi 
pentru cretă, săculeţe pentru coacerea la mi-
crounde, săculeţe (învelitori, cutiuţe) pentru 
ambalare din material plastic, ilustrate muzi-
cale, autocolante (articole de papetărie), în-
velitori (papetărie), coperte (papetărie), cre-
ioane, ascuţitori electrice sau neelectrice de 
creioane, suporturi pentru creioane, creioane 
automate, creioane de ardezie, foi (papetă-
rie), penare, peniţe (rechizite de birou), vârfuri 
de peniţe de scris, vârfuri de peniţe de scris 
din aur, decalcomanii, periodice, cretă de 
scris, furnituri pentru scris, articole pentru 
scris (seturi), instrumente de scris, seturi de 
articole pentru scris (papetărie), periuţe de 
scris, suporturi pentru peniţe şi creioane, su-
porturi pentru fotografii, suporturi pentru ştam-
pile, culegeri de cântece, planuri, pelicule din 
material plastic pentru ambalare, pelicule din 
material plastic (aderente, extensibile) pentru 
paletizare, avize (papetărie), dispozitive de 
tăiat hârtie (articole de birou), portrete, căli-
mări (recipiente pentru cerneală), cărţi poşta-
le, timbre poştale, aparate pentru lipirea foto-
grafiilor, sugativă, prospecte, tabele arit-
metice, registre (cărţi), orare imprimate, supor-
turi pentru ştampile (sigilii), tocuri pentru peni-
ţe, agrafe de birou, maşini de prins agrafe 
(papetărie), bibliorafturi, dulăpioare pentru 
papetărie (rechizite de birou), clame pentru 
hârtie, caractere de oţel, tăvi pentru aranjarea 
şi numărarea monedelor, tăvi pentru cores-
pondenţă, mape pentru documente, şabloane, 
şabloane (papetărie), şabloane de desen, 
suporturi pentru carnete de cecuri, cerneluri 
de China, fotografii, compasuri de trasat, cer-
neală, cerneluri pentru corectat (heliografie), 
călimări, articole de scris, beţişoare de scris 
cu cerneală, panglici de ungere cu cerneală, 
rigle patrulatere, şabloane, şabloane (papetă-
rie); 

 

21   - butelii, faianţă, vaze nu din metale preţioase, 
recipiente pentru menaj sau bucătărie (cu 
excepţia celor din metale preţioase), veselă 
din lut, servicii pentru ulei şi oţet nu din metale 
preţioase, produse de ceramică pentru menaj, 
cupe nu din metale preţioase, seturi de veselă 
de bucătărie, recipiente de bucătărie nu din 
metale preţioase, veselă pentru prepararea 
alimentelor nu din metale preţioase, forme de 
prăjituri, servicii de cafea nu din metale pre-
ţioase, servicii de ceai nu din metale pre-
ţioase, servicii de lichior, servicii (veselă) nu 
din metale preţioase, majolică, servicii de 

condimente, damigene, deschizătoare de stic-
le, flacoane nu din metale preţioase, veselă 
din porţelan, platouri, tăvi nu din metale pre-
ţioase, shakere, recipiente de băut, recipiente 
de metal pentru prepararea gheţii şi băuturilor 
cu gheaţă, figurine (statuete) din porţelan, 
teracotă, veselă (cu excepţia cuţitelor, furcu-
liţelor şi lingurilor) nu din metale preţioase, 
recipiente calorifuge, recipiente calorifuge pen-
tru băuturi, butelii, veselă din faianţă, bidoane 
(ploşti), ploşti pentru drumeţi, forme de cuburi 
de gheaţă, obiecte de artă din porţelan, te-
racotă, păhăruţe din hârtie sau material plas-
tic; cu excepţia sticlei şi obiectelor confecţio-
nate din sticlă; 

 

41   - închiriere de echipament audio, închiriere de 
decoruri pentru spectacole, închiriere de ca-
mere video, închiriere de casetofoane video, 
înregistrare pe benzi video, închiriere de ben-
zi video, producţie de filme pe benzi video, 
organizarea balurilor, organizarea spectaco-
lelor (servicii de impresariat), organizarea de 
expoziţii în scopuri culturale sau educative, 
organizarea de concursuri (educaţie sau diver-
tisment), organizarea şi conducerea congre-
selor, organizarea şi conducerea colocviilor, 
organizarea şi conducerea conferinţelor, orga-
nizarea şi conducerea concertelor, organiza-
rea şi conducerea seminarelor, organizarea şi 
conducerea simpozioanelor, organizarea con-
cursurilor de frumuseţe, organizarea loteriilor, 
organizarea competiţiilor sportive, montaj de 
programe radiofonice şi de televiziune, închi-
riere de decoruri teatrale, servicii de discotecă 
(loc de păstrare a discurilor de înregistrări 
sonore), distracţii, prestarea serviciilor de săli 
de jocuri, exploatarea instalaţiilor sportive, 
închiriere de înregistrării sonore, jocuri cu 
bani, servicii de jocuri furnizate în regim on-
line de la o reţea de calculator, informaţii în 
materie de recreare, informaţii în materie de 
divertisment, servicii de cazino (jocuri), furni-
zarea echipamentului pentru karaoke, închi-
riere de proiectoare şi echipament cinemato-
grafic, studiouri de cinema, servicii de cine-
matografe, închiriere de filme cinematogra-
fice, servicii de cluburi (divertisment sau edu-
caţie), microfilmare, servicii de muzeu (pre-
zentare, expoziţii), publicare de texte (cu ex-
cepţia textelor publicitare), cluburi de noapte, 
închiriere de echipament pentru stadioane, 
servicii pentru organizarea timpului liber, în-
chiriere de aparate de iluminat pentru decoruri 
teatrale sau studiouri de televiziune, parcuri 
de distracţii, planificare de recepţii (divertis-
ment), rezervarea biletelor pentru spectacole, 
servicii de distribuire a materialelor informaţio-



M+RCI  MD - BOPI 12/2008 (PARTEA II)   

 19

nale cu excepţia celor publicitare, reprezen-
taţii de spectacole, închiriere de posturi de 
radio şi televiziune, divertisment radiofonic, 
servicii de artişti pentru spectacole, închiriere 
de echipament pentru sport (cu excepţia vehi-
culelor), cronometrarea manifestaţiilor sporti-
ve, campusuri (stagii) de perfecţionare sporti-
vă, producţie de spectacole, servicii de cam-
pusuri de vacanţă (divertisment), reprezentaţii 
teatrale, case teatrale (divertisment), divertis-
ment televizat, închiriere de terenuri de tenis, 
producţie de filme, fotografiere, reportaje foto. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022404 
(220) 2007.11.26 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establish-

ment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/ Stadtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - albume; stilouri; suporturi pentru afişe din hâr-

tie sau carton; cleme pentru bancnote; tiche-
te; blocuri de desen; blocuri de scris, broşuri, 
pliante; foi cu peceţi din material plastic pen-
tru ambalare sau preambalare; table indica-
toare din hârtie sau carton; afişe din hârtie 
sau carton; efemeride; folii din viscoză pentru 
ambalare; ilustrate; ziare; reprezentări grafice; 
reproduceri grafice; materiale grafice impri-
mate; gume de şters; fişiere de documente 
(papetărie), planşete cu cleme, produse de 
imprimerie, publicaţii imprimate; etichete, nu 
din materiale textile; reviste (publicaţii perio-
dice); semne pentru cărţi; carnete, blocuri (pa-
petărie), brăţări pentru instrumente de scris, 
agrafe pentru peniţe; blocuri de desen, caiete, 
calendare, almanahuri, hârtie de calc, articole 
de birou, cu excepţia mobilei, papetărie, hărţi, 
hărţi geografice, hărţi marine şi aeriene, ima-
gini, cartele, carton, articole din carton, tuburi 
din carton, benzi autoadezive pentru pape-
tărie sau menaj, cărţi, reviste cu benzi dese-
nate (comicsuri), plicuri (papetărie), hârtie de 
carbon, hârtie de copiat (papetărie), cutii din 
carton sau hârtie, cutiuţe pentru ştampile, (si-
gilii), suporturi pentru cretă, săculeţe din hâr-
tie, foi de celuloză regenerată pentru amba-

lare, săculeţe pentru coacerea la microunde, 
săculeţe (învelitori, cutiuţe) pentru ambalare 
din hârtie sau material plastic, ilustrate muzi-
cale, hârtie cerată, autocolante (articole de 
papetărie), învelitori (papetărie), hârtie de am-
balaj, coperte (papetărie), creioane, ascuţitori 
electrice sau neelectrice de creioane, supor-
turi pentru creioane, creioane automate, crei-
oane de ardezie, funde de hârtie, panglici de 
hârtie, foi (papetărie), hârtie din lemn, penare, 
peniţe (rechizite de birou), vârfuri de peniţe de 
scris, vârfuri de peniţe de scris din aur, hârtie 
pergament, decalcomanii, periodice, cretă de 
scris, furnituri pentru scris, articole pentru 
scris (seturi), hârtie de scris, instrumente de 
scris, seturi de articole pentru scris (pape-
tărie), periuţe de scris, suporturi pentru peniţe 
şi creioane, suporturi pentru fotografii, supor-
turi pentru ştampile, suporturi de masă din 
hârtie, culegeri de cântece, planuri, pelicule 
din material plastic pentru ambalare, pelicule 
din material plastic (aderente, extensibile) pen-
tru paletizare, învelitori pentru sticle din carton 
sau hârtie, ambalaje pentru sticle din carton 
sau hârtie, avize (papetărie), dispozitive de 
tăiat hârtie (articole de birou), portrete, căli-
mări (recipiente pentru cerneală), cărţi poşta-
le, timbre poştale, drapele de hârtie, aparate 
pentru lipirea fotografiilor, sugativă, prospec-
te, tabele aritmetice, registre (cărţi), orare 
imprimate, suporturi pentru ştampile (sigilii), 
tocuri pentru peniţe, prosoape de hârtie, şer-
veţele de toaletă de hârtie, şerveţele de masă 
de hârtie, feţe de masă de hârtie, agrafe de 
birou, maşini de prins agrafe (papetărie), bib-
liorafturi, dulăpioare pentru papetărie (rechi-
zite de birou), clame pentru hârtie, hârtie de 
argint, caractere de oţel, lenjerie de masă de 
hârtie, suporturi de masă de hârtie, tăvi pentru 
aranjarea şi numărarea monedelor, tăvi pen-
tru corespondenţă, mape pentru documente, 
şabloane, şabloane (papetărie), şabloane de 
desen, suporturi pentru carnete de cecuri, 
cerneluri de China, hârtie de filtre, materiale 
filtrante (hârtie), fotografii, compasuri de tra-
sat, cerneală, cerneluri pentru corectat (helio-
grafie), călimări, articole de scris, beţişoare de 
scris cu cerneală, panglici de ungere cu cer-
neală, rigle patrulatere, şabloane, şabloane 
(papetărie); 

 

21   - butelii, sticle, faianţă, vaze nu din metale pre-
ţioase, recipiente pentru menaj sau bucătărie 
(cu excepţia celor din metale preţioase), vese-
lă din lut, cutii de sticlă, carafe, servicii pentru 
ulei şi oţet nu din metale preţioase, produse 
de ceramică pentru menaj, cupe nu din meta-
le preţioase, cristaluri (sticlărie), seturi de ve-



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA II) TRADEMARKS 
 

 20

selă de bucătărie, recipiente de bucătărie nu 
din metale preţioase, veselă pentru prepara-
rea alimentelor nu din metale preţioase, forme 
de prăjituri, servicii de cafea nu din metale 
preţioase, servicii de ceai nu din metale pre-
ţioase, servicii de lichior, servicii (veselă) nu 
din metale preţioase, majolică, servicii de 
condimente, damigene, sticlă mată, deschiză-
toare de sticle, flacoane nu din metale pre-
ţioase, sticlă emailată, veselă din porţelan, 
platouri, tăvi nu din metale preţioase, shakere, 
recipiente de băut, recipiente de metal pentru 
prepararea gheţii şi băuturilor cu gheaţă, pa-
hare (recipiente), sticlă brută sau semiprelu-
crată (cu excepţia sticlei folosite în construc-
ţie), veselă din sticlă pictată, baloane de sticlă 
(recipiente), vase, fiole din sticlă (recipiente), 
borcane (pentru substanţe chimice), pahare 
de băut, figurine (statuete) din porţelan, tera-
cotă sau sticlă, veselă (cu excepţia cuţitelor, 
furculiţelor şi lingurilor) nu din metale preţioa-
se, recipiente calorifuge, recipiente calorifuge 
pentru băuturi, butelii, sticle izolante, veselă 
din faianţă, bidoane (ploşti), ploşti pentru dru-
meţi, forme de cuburi de gheaţă, obiecte de 
artă din porţelan, teracotă sau sticlă, păhăruţe 
din hârtie sau material plastic; 

 

41   - închiriere de echipament audio, închiriere de 
decoruri pentru spectacole, închiriere de ca-
mere video, închiriere de casetofoane video, 
înregistrare pe benzi video, închiriere de 
benzi video, producţie de filme pe benzi vi-
deo, organizarea balurilor, organizarea spec-
tacolelor (servicii de impresariat), organizarea 
de expoziţii în scopuri culturale sau educative, 
organizarea de concursuri (educaţie sau di-
vertisment), organizarea şi conducerea congre-
selor, organizarea şi conducerea colocviilor, 
organizarea şi conducerea conferinţelor, orga-
nizarea şi conducerea concertelor, organi-
zarea şi conducerea seminarelor, organizarea 
şi conducerea simpozioanelor, organizarea 
concursurilor de frumuseţe, organizarea lote-
riilor, organizarea competiţiilor sportive, mon-
taj de programe radiofonice şi de televiziune, 
închiriere de decoruri teatrale, servicii de dis-
cotecă (loc de păstrare a discurilor de înre-
gistrări sonore), distracţii, prestarea serviciilor 
de săli de jocuri, exploatarea instalaţiilor spor-
tive, închiriere de înregistrării sonore, jocuri cu 
bani, servicii de jocuri furnizate în regim on-
line de la o reţea de calculator, informaţii în 
materie de recreare, informaţii în materie de 
divertisment, servicii de cazino (jocuri), furni-
zarea echipamentului pentru karaoke, închiri-
ere de proiectoare şi echipament cinemato-
grafic, studiouri de cinema, servicii de cine-

matografe, închiriere de filme cinemato-
grafice, servicii de cluburi (divertisment sau 
educaţie), microfilmare, servicii de muzeu 
(prezentare, expoziţii), publicare de texte (cu 
excepţia textelor publicitare), cluburi de noap-
te, închiriere de echipament pentru stadioane, 
servicii pentru organizarea timpului liber, în-
chiriere de aparate de iluminat pentru decoruri 
teatrale sau studiouri de televiziune, parcuri 
de distracţii, planificare de recepţii (divertis-
ment), rezervarea biletelor pentru spectacole, 
servicii de distribuire a materialelor informa-
ţionale, cu excepţia celor publicitare, repre-
zentaţii de spectacole, închiriere de posturi de 
radio şi televiziune, divertisment radiofonic, 
servicii de artişti pentru spectacole, închiriere 
de echipament pentru sport (cu excepţia vehi-
culelor), cronometrarea manifestaţiilor sportive, 
campusuri (stagii) de perfecţionare sportivă, 
producţie de spectacole, servicii de campusuri 
de vacanţă (divertisment), reprezentaţii teatra-
le, case teatrale (divertisment), divertisment 
televizat, închiriere de terenuri de tenis, pro-
ducţie de filme, fotografiere, reportaje foto. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022405 
(220) 2007.11.26 
(730) Nemiroff Intellectual Property Establis-

hment, LI 
Haus Rechsteiner, P.O. Box 634/ Stadtle 31, 
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - albume; stilouri; suporturi pentru afişe din hâr-

tie sau carton; cleme pentru bancnote; tiche-
te; blocuri de desen; blocuri de scris, broşuri, 
pliante; foi cu peceţi din material plastic pen-
tru ambalare sau preambalare; table indica-
toare din hârtie sau carton; afişe din hârtie 
sau carton; efemeride; folii din viscoză pentru 
ambalare; ilustrate; ziare; reprezentări grafice; 
reproduceri grafice; materiale grafice impri-
mate; gume de şters; fişiere de documente 
(papetărie), planşete cu cleme, produse de 
imprimerie, publicaţii imprimate; etichete, nu 
din materiale textile; reviste (publicaţii perio-
dice); semne pentru cărţi; carnete, blocuri (pa-
petărie), brăţări pentru instrumente de scris, 
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agrafe pentru peniţe; caiete, calendare, alma-
nahuri, articole de birou, cu excepţia mobilei, 
papetărie, hărţi, hărţi geografice, hărţi marine 
şi aeriene, imagini, cartele, benzi autoadezive 
pentru papetărie sau menaj, cărţi, reviste cu 
benzi desenate (comicsuri), plicuri (papetă-
rie), hârtie de copiat (papetărie), cutiuţe pen-
tru ştampile, (sigilii), suporturi pentru cretă, 
săculeţe pentru coacerea la microunde, să-
culeţe (învelitori, cutiuţe) pentru ambalare din 
material plastic, ilustrate muzicale, autoco-
lante (articole de papetărie), învelitori (papetă-
rie), coperte (papetărie), creioane, ascuţitori 
electrice sau neelectrice de creioane, supor-
turi pentru creioane, creioane automate, crei-
oane de ardezie, foi (papetărie), penare, peni-
ţe (rechizite de birou), vârfuri de peniţe de 
scris, vârfuri de peniţe de scris din aur, decal-
comanii, periodice, cretă de scris, furnituri 
pentru scris, articole pentru scris (seturi), in-
strumente de scris, seturi de articole pentru 
scris (papetărie), periuţe de scris, suporturi 
pentru peniţe şi creioane, suporturi pentru 
fotografii, suporturi pentru ştampile, culegeri 
de cântece, planuri, pelicule din material plas-
tic pentru ambalare, pelicule din material plas-
tic (aderente, extensibile) pentru paletizare, 
avize (papetărie), dispozitive de tăiat hârtie 
(articole de birou), portrete, călimări (recipien-
te pentru cerneală), cărţi poştale, timbre poş-
tale, aparate pentru lipirea fotografiilor, suga-
tivă, prospecte, tabele aritmetice, registre 
(cărţi), orare imprimate, suporturi pentru 
ştampile (sigilii), tocuri pentru peniţe, agrafe 
de birou, maşini de prins agrafe (papetărie), 
bibliorafturi, dulăpioare pentru papetărie (re-
chizite de birou), clame pentru hârtie, caracte-
re de oţel, tăvi pentru aranjarea şi numărarea 
monedelor, tăvi pentru corespondenţă, mape 
pentru documente, şabloane, şabloane (pape-
tărie), şabloane de desen, suporturi pentru 
carnete de cecuri, cerneluri de China, fotogra-
fii, compasuri de trasat, cerneală, cerneluri 
pentru corectat (heliografie), călimări, articole 
de scris, beţişoare de scris cu cerneală, pan-
glici de ungere cu cerneală, rigle patrulatere, 
şabloane, şabloane (papetărie); 

 

21   - butelii, faianţă, vaze nu din metale preţioase, 
recipiente pentru menaj sau bucătărie (cu 
excepţia celor din metale preţioase), veselă 
din lut, servicii pentru ulei şi oţet nu din metale 
preţioase, produse de ceramică pentru menaj, 
cupe nu din metale preţioase, seturi de veselă 
de bucătărie, recipiente de bucătărie nu din 
metale preţioase, veselă pentru prepararea 
alimentelor nu din metale preţioase, forme de 
prăjituri, servicii de cafea nu din metale preţi-

oase, servicii de ceai nu din metale preţioase, 
servicii de lichior, servicii (veselă) nu din me-
tale preţioase, majolică, servicii de condi-
mente, damigene, deschizătoare de sticle, 
flacoane nu din metale preţioase, veselă din 
porţelan, platouri, tăvi nu din metale preţi-
oase, shakere, recipiente de băut, recipiente 
de metal pentru prepararea gheţii şi băuturilor 
cu gheaţă, figurine (statuete) din porţelan, 
teracotă, veselă (cu excepţia cuţitelor, furculi-
ţelor şi lingurilor) nu din metale preţioase, re-
cipiente calorifuge, recipiente calorifuge pen-
tru băuturi, butelii, veselă din faianţă, bidoane 
(ploşti), ploşti pentru drumeţi, forme de cuburi 
de gheaţă, obiecte de artă din porţelan, tera-
cotă, păhăruţe din hârtie sau material plastic; 
cu excepţia sticlei şi obiectelor confecţionate 
din sticlă; 

 

41   - închiriere de echipament audio, închiriere de 
decoruri pentru spectacole, închiriere de ca-
mere video, închiriere de casetofoane video, 
înregistrare pe benzi video, închiriere de benzi 
video, producţie de filme pe benzi video, or-
ganizarea balurilor, organizarea spectacolelor 
(servicii de impresariat), organizarea de ex-
poziţii în scopuri culturale sau educative, or-
ganizarea de concursuri (educaţie sau di-
vertisment), organizarea şi conducerea congre-
selor, organizarea şi conducerea colocviilor, 
organizarea şi conducerea conferinţelor, orga-
nizarea şi conducerea concertelor, organiza-
rea şi conducerea seminarelor, organizarea şi 
conducerea simpozioanelor, organizarea con-
cursurilor de frumuseţe, organizarea loteriilor, 
organizarea competiţiilor sportive, montaj de 
programe radiofonice şi de televiziune, închi-
riere de decoruri teatrale, servicii de discotecă 
(loc de păstrare a discurilor de înregistrări 
sonore), distracţii, prestarea serviciilor de săli 
de jocuri, exploatarea instalaţiilor sportive, în-
chiriere de înregistrării sonore, jocuri cu bani, 
servicii de jocuri furnizate în regim on-line de 
la o reţea de calculator, informaţii în materie 
de recreare, informaţii în materie de diver-
tisment, servicii de cazino (jocuri), furnizarea 
echipamentului pentru karaoke, închiriere de 
proiectoare şi echipament cinematografic, 
studiouri de cinema, servicii de cinemato-
grafe, închiriere de filme cinematografice, 
servicii de cluburi (divertisment sau educaţie), 
microfilmare, servicii de muzeu (prezentare, 
expoziţii), publicare de texte (cu excepţia tex-
telor publicitare), cluburi de noapte, închiriere 
de echipament pentru stadioane, servicii pen-
tru organizarea timpului liber, închiriere de 
aparate de iluminat pentru decoruri teatrale 
sau studiouri de televiziune, parcuri de dis-
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tracţii, planificare de recepţii (divertisment), 
rezervarea biletelor pentru spectacole, servicii 
de distribuire a materialelor informaţionale cu 
excepţia celor publicitare, reprezentaţii de spec-
tacole, închiriere de posturi de radio şi tele-
viziune, divertisment radiofonic, servicii de 
artişti pentru spectacole, închiriere de echipa-
ment pentru sport (cu excepţia vehiculelor), 
cronometrarea manifestaţiilor sportive, cam-
pusuri (stagii) de perfecţionare sportivă, pro-
ducţie de spectacole, servicii de campusuri de 
vacanţă (divertisment), reprezentaţii teatrale, 
case teatrale (divertisment), divertisment tele-
vizat, închiriere de terenuri de tenis, producţie 
de filme, fotografiere, reportaje foto. 

 

 
 
 
(210) 022424 
(220) 2007.11.30 
(730) SERLIN-COM S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 31, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde 

dreptul exclusiv: ”APĂ MINERALĂ NATURA-
LĂ”, cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru-deschis, albastru-
închis, verde, galben, negru, alb, gri. 

(511) NCL(9) 
32   - ape minerale; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 06.01.02; 06.03.01; 06.03.05; 27.05.01; 
29.01.15. 

 
 
 
 

(210) 022432 
(220) 2007.12.12 
(730) Anadolu Efes Technical and Management 

Consultancy N.V., AN 
Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon 
z/n, PO Box 837, Curacao, Antilele Olandeze 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi ne-

alcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; 
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; ad-
ministrare comercială; lucrări de birou; orga-
nizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări angro 
şi cu amănuntul; operaţii de export-import; co-
mercializarea băuturilor răcoritoare şi alcooli-
ce; servicii prestate de magazine specializate; 

 

43   - aprovizionare cu bere, ape minerale, băuturi ră-
coritoare şi alte băuturi; servicii prestate de 
hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, bodegi; 
servicii prestate de bistrouri, cofetării, cantine; 
servicii de cazare şi servicii hoteliere. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 07.01.13; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 022542 
(220) 2007.11.23 
(730) EVENTIS MOBILE S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 2, ap. 5, MD-2048, 
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; ex-
tinctoare; 

 

35   - administrare comercială; comercializarea pro-
duselor; servicii prestate de magazine; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 023511 
(220) 2008.05.15 
(730) MEDTECH-PLUS S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. Nicolae Titulescu nr. 1, ap. 169,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi di-
dactice; aparate şi instrumente pentru condu-
cerea, distribuirea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau comanda curentului electric; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea, re-
producerea sunetului sau imaginilor; suporturi 
de înregistrare magnetice, discuri acustice; 
distribuitoare automate şi mecanisme pentru 
aparate cu preplată; case înregistratoare, ma-
şini de calculat, echipament pentru prelucra-
rea informaţiei şi calculatoare; extinctoare; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi arti-
ficiali, articole ortopedice; material de sutură; 

 

35   - lucrări de birou; 
 

44   - servicii veterinare; servicii de igienă şi de în-
grijire a frumuseţii pentru oameni sau ani-
male; servicii de agricultură, horticultură şi de 
silvicultură. 

 

(531) CFE(5) 27.05.19. 
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Cereri de înregistrare / 
Applications for registration 

 
n conformitate cu Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor, cererea de înregistrare 
a mărcii se depune la AGEPI de către solicitant, personal  sau prin  intermediul  unui  reprezentant. 
O cerere trebuie să se refere la o singură marcă şi trebuie să conţină documentele prevăzute în art. 

30 din Lege. 

Î 

Orice persoană interesată în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la cererea depusă 
poate prezenta în scris la AGEPI observaţii motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea 
mărcii conform art. 7 şi/sau să formuleze o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea 
acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 din Lege. 

 

 

n accordance with the Law No 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of Trademarks an application 
for registration of a trademark shall be filed with the AGEPI in person or through a representative. 

The application shall concern only one trademark and shall contain the documents provided in Art. 30 
of the Law. 

I 

Any interested person may to file with AGEPI the reasoned observations concerning rejection of the 
filed application in accordance with the Art. 7 of the Law and/or formulate an opposition against regis-
tration of a trademark on the ground of provisions of the Art. 8 of the Law within three months following 
the date of publishing the data concerning the filed application. 
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(210) 022839 
(220) 2008.02.15 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale gazoase şi negazoase; apă 

de masă; apă tonică; limonadă; bere de ghim-
ber; 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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; ad-
ministrare comercială; lucrări de birou; organi-
zarea expoziţiilor în scopuri comerciale; orga-
nizarea şi desfăşurarea prezentărilor comer-
ciale; vânzări angro şi cu amănuntul; comer-
cializarea băuturilor răcoritoare şi a berii; ope-
raţii de export-import; servicii prestate de ma-
gazine specializate; 

 

43   - aprovizionare cu bere, ape minerale, băuturi 
răcoritoare şi alte băuturi; servicii prestate de 
hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, bodegi; 
servicii prestate de bistrouri, cofetării, cantine; 
servicii de cazare şi servicii hoteliere. 
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(531) CFE(5) 24.09.08; 25.01.06; 26.04.18; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 022840 
(220) 2008.02.15 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale gazoase şi negazoase; 

apă de masă; apă tonică; limonadă; bere de 
ghimber; sucuri din fructe sau legume; băuturi 
pe bază de fructe sau legume; şerbeturi (li-
chide); siropuri şi alte preparate pentru pregă-
tirea băuturilor, extracte nealcoolice din fructe 
sau legume; băuturi ce conţin fermenţi lactaţi, 
băuturi tonice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor co-
merciale; vânzări angro şi cu amănuntul; co-
mercializarea băuturilor răcoritoare şi a berii; 
operaţii de export-import; servicii prestate de 
magazine specializate; 

 

43   - aprovizionare cu bere, ape minerale, băuturi 
răcoritoare şi alte băuturi; servicii prestate de 
hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, bodegi; 
servicii prestate de bistrouri, cofetării, cantine; 
servicii de cazare şi servicii hoteliere. 

 

(531) CFE(5) 24.09.08; 25.01.06; 26.04.18; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 022855 
(220) 2008.02.19 
(730) PLASTPĂT-COMPANI S.R.L., MD 

MD-6225, Grigorăuca, Sângerei, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
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din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă. 
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(210) 022856 
(220) 2008.02.19 
(730) PLASTPĂT-COMPANI S.R.L., MD 

MD-6225, Grigorăuca, Sângerei, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofe-
tărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, droj-
die, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 27.05.03. 
 
 
 
(210) 023053 
(220) 2008.04.08 
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale. 
 

 
 
 
 
 

(210) 023054 
(220) 2008.04.08 
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale. 
 

 
 
 
(210) 023055 
(220) 2008.04.08 
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale. 
 

 
 
 
(210) 023056 
(220) 2008.04.08 
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale. 
 

 
 
 
(210) 023057 
(220) 2008.04.08 
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale. 
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(210) 023058 
(220) 2008.04.08 
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale. 
 

 
 
 
(210) 023059 
(220) 2008.04.08 
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale. 
 

 
 
 
(210) 023060 
(220) 2008.04.08 
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale. 
 

 
 
 
(210) 023061 
(220) 2008.04.08 
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale. 
 

 
 
 
(210) 023062 
(220) 2008.04.08 
(730) CHIMAGROMARKETING S.R.L., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 414, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale. 
 

 
 
 
(210) 023158 
(220) 2008.03.20 
(730) EPIDAVR S.R.L., MD 

Bd. Dacia nr. 44, MD-2043, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
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(591) Culori revendicate: galben, negru, albastru. 
(511) NCL(9) 
08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-

nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.02; 01.03.13; 27.05.01; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 023169 
(220) 2008.03.21 
(730) EXOIL GRUP S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Sarmizegetusa nr. 90, bloc 2, MD-2062, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, cenuşiu, alb, negru. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; ad-

ministrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 01.15.03; 27.01.01; 27.05.11; 27.07.01; 
29.01.14. 

 
 
 
(210) 023170 
(220) 2008.03.21 
(730) Limited Liability Company "AST-

International Environment", RU 
Str. Starokachalovskaya 3, corp. 3, 117216, 
Moscova, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023171 
(220) 2008.03.21 
(730) CINSER IMPEX S.R.L., MD 

Str. Armenească nr. 47, ap. 60, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau comanda curentului 
electric; aparate pentru înregistrarea, trans-
miterea, reproducerea sunetului sau imagi-
nilor; suporturi de înregistrare magnetice, dis-
curi acustice; distribuitoare automate şi me-
canisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei şi calcu-
latoare; extinctoare; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 023172 
(220) 2008.03.21 
(730) TOMAI-VINEX S.A., societate comercială, 

MD 
Str. Ferapontievscaia nr. 1, MD-3801, Com-
rat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.03.04; 05.07.10; 19.01.25; 19.07.02; 
26.01.04; 26.01.18; 27.05.22. 

 
 
 
(210) 023174 
(220) 2008.03.27 
(730) MAVICOM NORD S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. N. Testemiţeanu nr. 24, MD-4601, 
Edineţ, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - ape minerale, gazoase, sucuri şi alte băuturi 

nealcoolice din fructe sau cu gust de fructe;  
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor cu gust de fructe. 

 

 

(210) 023175 
(220) 2008.03.31 
(230) 2007.11.08; MD 
(730) VICTIANA S.R.L., MD 

Str. A. Hîjdeu nr. 66, ap. (of.) 3, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, cenuşiu. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmi-
terea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi desti-
nate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 16.03.01; 27.03.15; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 023176 
(220) 2008.03.21 
(730) ZVEREANSCHI Alina, MD 

Str. Aşhabad nr. 12, MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine. 

 

 

 30 

 
 
(210) 023233 
(220) 2008.04.04 
(730) DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO "KONDITER-

SKA KORPORATZIA "ROSHEN", UA 
Vul. Pavla Usenko 8, UA-02105, Kyiv,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofe-
tărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, droj-
die, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023310 
(220) 2008.04.11 
(310) 2007734234 
(320) 2007.10.30 
(330) RU 
(730) Company ORIMI TRADE LLC, RU 

21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-
Petersburg, Federaţia Rusă 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, cafeniu. 
(511) NCL(9) 
(320) 2007.10.30 
 

30   - preparate aromatice de uz alimentar; arome 
de cafea; înlocuitori naturali; substanţe liante 
pentru gheaţă alimentară; glucoză alimentară; 
înlocuitori de cafea, preparate  vegetale care 
înlocuiesc cafeaua; cacao; produse de cacao; 
cafea; cafea verde; amidon de uz alimentar; 
crupe alimentare; 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 cacao; 
infuzii medicinale; rântaşuri; condimente; gu-
me de mestecat (cu excepţia celor de uz me-
dical); zahăr; produse de cofetărie; mirodenii; 
cicoare; ceai, ceai cu gheaţă; esenţe pentru 
alimentaţie (cu excepţia esenţelor eterice şi a 
uleiurilor eterice); 

 

(220) 2008.04.11 
 

30   - făină şi preparate făcute din cereale; pâine, 
produse de patiserie, îngheţată, miere, sirop 
de melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 
oţet; gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 05.07.01; 19.03.01; 26.11.13; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 023321 
(220) 2008.04.15 
(730) Vidkrite actzionerne tovaristvo "Pivobezal-

kogolinii kombinat "Slavutici", UA 
Vul. Sapojnikova bud. 6, Zaporijjea, 69076, 
Ucraina 

(540)  
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(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023357 
(220) 2008.04.18 
(730) CIOBANU Anatolie, MD 

Str. Alecu Russo nr. 3, MD-6401, Nisporeni, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, ser-
vicii prestate de magazine, comercializarea 
produselor din clasa 03. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023382 
(220) 2008.04.22 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN 

Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001, 
Haryana, India 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; preparate 

farmaceutice şi medicale pentru uz uman şi 
veterinar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023383 
(220) 2008.04.22 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN 

Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001, 
Haryana, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; preparate 

farmaceutice şi medicale pentru uz uman şi 
veterinar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023384 
(220) 2008.04.22 
(730) MyGuide (Anguilla) Ltd., AI 

Caribbean Suite, The Valley, Anguilla TV1 
11P, Anguilla 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - produse de telecomunicaţie şi de tehnologii 

informaţionale; mijloace programabile pentru 
utilizarea sistemelor de navigare (prin satelit 
şi/sau GPS); mijloace programabile pentru 
sisteme de informaţie pentru călători pentru 
livrarea şi vizualizarea avizelor de călătorie, 
rutelor de călătorie, buşoanelor de trafic şi a 
informaţiei referitoare la timp, benzinării, par-
cări, restaurante, cinematografe, hoteluri, teat-
re, locuri de interes turistic, companii de auto-
turisme, magazine şi alte informaţii referitoare 
la călătorii şi transport; mijloace programabile 
pentru administrarea informaţiei pentru indus-
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tria transporturilor şi traficului; mijloace pro-
gramabile pentru hărţi electronice; hărţi elec-
tronice; mijloace programabile pentru planifi-
catoare de rute; planificatoare de rute (echi-
pament de calculator); echipament de calcula-
tor, inclusiv aparate de localizare şi navigare 
şi Sisteme de Poziţionare Globală (GPS); 
aparate de radiodifuziune şi difuziune prin 
satelit şi aparate de recepţie; echipament, 
reţele şi aparate de telecomunicaţie (echipa-
ment şi mijloace programabile de calculator); 
terminale de calculator pentru folosirea siste-
melor de navigare, planificatoarelor de rute, 
CD-ROM-urilor, DVD-urilor, discurilor, cartele-
lor şi mijloacelor media electronice şi optice 
de stocare care conţin date cu hărţi, date pri-
vind benzinăriile, parcările, restaurantele, 
cinematografele, hotelurile, teatrele, locurile 
de interes turistic, companiile de autoturisme, 
magazinele şi altă informaţie referitoare la 
călătorie şi transport şi mijloace programabile 
de navigare pentru calcularea şi vizualizarea 
rutelor. 

 

(531) CFE(5) 07.11.10; 26.01.02; 26.01.12; 26.11.12; 
27.05.14. 

 

 32 

 
 
(210) 023385 
(220) 2008.04.23 
(730) DUO-EGO S.R.L., MD 

Bd. Moscova nr. 20, MD-2045, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

 
 
 
(210) 023387 
(220) 2008.04.23 
(730) CIOBANU Anatolie, MD 

Str. Alecu Russo nr. 3, MD-6401, Nisporeni, 
Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, ser-
vicii prestate de magazine, comercializarea 
produselor din clasa 03. 

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.15; 27.05.07. 
 
 
 
(210) 023388 
(220) 2008.04.23 
(730) CIOBANU Anatolie, MD 

Str. Alecu Russo nr. 3, MD-6401, Nisporeni, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, ser-
vicii prestate de magazine, comercializarea 
produselor din clasa 03. 

 

(531) CFE(5) 17.01.19; 26.01.12; 26.01.16; 27.03.15. 
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(210) 023389 
(220) 2008.04.23 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală. 

 

 
 
 
(210) 023390 
(220) 2008.04.23 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-

tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice se-
miprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice. 

 

 
 
 
(210) 023391 
(220) 2008.04.23 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, congelate, 
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 din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 

 

 
 
 
(210) 023392 
(220) 2008.04.24 
(730) TOMAI-VINEX S.A., societate comercială, 

MD 
Str. Ferapontievscaia nr. 1, MD-3801, Comrat, 
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 
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(540)  
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(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.17. 
 
 
 
(210) 023393 
(220) 2008.04.24 
(730) Londa GmbH, DE 

An der Milchinsel 2, 04103 Leipzig, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, prepa-

rate pentru îngrijirea corpului şi preparate de 
frumuseţe, loţiuni pentru păr; produse pentru 
îngrijirea dinţilor. 

 

 
 
 
(210) 023394 
(220) 2008.04.24 
(730) Londa GmbH, DE 

An der Milchinsel 2, 04103 Leipzig, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 
03   - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, prepa-

rate pentru îngrijirea corpului şi preparate de 
frumuseţe, loţiuni pentru păr; produse pentru 
îngrijirea dinţilor. 

 

 
 
 
(210) 023395 
(220) 2008.04.24 
(730) Londa GmbH, DE 

An der Milchinsel 2, 04103 Leipzig, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, prepa-

rate pentru îngrijirea corpului şi preparate de 
frumuseţe, loţiuni pentru păr; produse pentru 
îngrijirea dinţilor. 

 

 
 
 
(210) 023396 
(220) 2008.04.24 
(730) ONCOR INTERNATIONAL LLC, US 

1 Campus Drive, Parsippany, New Jersey 
07054, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
36   - servicii de brokeraj în domeniul bunurilor imo-

biliare; servicii comerciale în domeniul bunuri-
lor imobiliare; servicii de management al pro-
prietăţii; arendare de bunuri imobiliare; aren-
dare de proprietate imobiliară, spaţii pentru 
oficii, bunuri imobiliare, clădiri, teren, aparta-
mente, proprietate industrială şi proprietate cu 
amănuntul; consultanţă în domeniul investirii 
bunurilor imobiliare; servicii de consultanţă în 
domeniul bunurilor imobiliare; servicii financiare 
cu privire la bunurile imobiliare; servicii de 
dezvoltare a bunurilor imobiliare; estimare de 
bunuri imobiliare; servicii de estimare a bunu-
rilor imobiliare; furnizarea listing-urilor de bu-
nuri imobiliare şi informaţiei cu privire la bunu-
rile imobiliare prin Internet. 
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(210) 023397 
(220) 2008.05.07 
(730) TRANS-STANDARD S.R.L., organism  

de certificare, MD 
Str. Bucuriei nr. 12-A, of. 418, MD-2004,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, galben, albastru, 

negru, bej, oranj, violet. 
(511) NCL(9) 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator; 

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi destina-
te să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 26.01.10; 26.03.07; 
26.03.18; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 023398 
(220) 2008.04.25 
(730) GENICON S.R.L., MD 

Bd. Cuza-Vodă nr. 17/7, ap. 34, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 02.01.15; 02.01.18; 06.19.09; 25.01.06; 
27.05.24. 

 
 
 
(210) 023399 
(220) 2008.04.24 
(730) General Mills Marketing, Inc., a corporation 

organized under the laws of the state of 
Delaware, US 
Number One General Mills Blvd. Minneapolis, 
Minnesota 55426, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - produse lactate, iaurt, iaurt congelat; 
 

30   - îngheţată, dulciuri congelate şi îngheţată pre-
parate cu iaurt, sorbet, şerbet, îngheţată în 
brichete şi iaurt congelat în brichete, desert 
checuri congelate preparate cu îngheţată; 

 

43   - servicii prestate de restaurante, şi anume pre-
pararea şi livrarea îngheţatei şi a altor produse 
lactate, a prăjiturilor cu îngheţată, a produselor 
de patiserie, a cafelei, ceaiului şi băuturilor ga-
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zoase pentru consum în încăpere şi în afară; 
servicii ale magazinelor de îngheţată. 
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(210) 023400 
(220) 2008.04.25 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice trans-
portabile; materiale metalice pentru căile fera-
te; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse 
de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi me-
talice; seifuri; produse metalice necuprinse în 
alte clase; minereuri. 

 

 
 
 
(210) 023401 
(220) 2008.04.25 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-

nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras. 

 

 
 
 
(210) 023402 
(220) 2008.04.25 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras. 

 

 
 
 
(210) 023403 
(220) 2008.04.25 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; apa-
rate de ras. 

 

 
 
 
(210) 023404 
(220) 2008.04.25 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 
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09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-
odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau comanda curentului 
electric; aparate pentru înregistrarea, trans-
miterea, reproducerea sunetului sau imagi-
nilor; suporturi de înregistrare magnetice, dis-
curi acustice; distribuitoare automate şi me-
canisme pentru aparate cu preplată; case în-
registratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeria-
nă sau navală; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice se-
miprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 023405 
(220) 2008.04.25 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare. 

 

 
 
 
(210) 023406 
(220) 2008.04.25 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-
odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; ex-
tinctoare; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului. 

 

 
 
 
(210) 023407 
(220) 2008.04.25 
(730) SPÎNU ANDREI GHEORGHE, gospodărie 

ţărănească, MD 
MD-4835, Ratuş, Criuleni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-

reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor. 
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(210) 023409 
(220) 2008.05.16 
(730) TRANSELIT S.R.L., companie de asigurări, 

MD 
Str. Independenţei nr. 99, MD-4601, Edineţ, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; ad-
ministrare comercială; lucrări de birou; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi des-
tinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

 
 
 
(210) 023410 
(220) 2008.05.16 
(730) TRANSELIT S.R.L., companie de asigurări, 

MD 
Str. Independenţei nr. 99, MD-4601, Edineţ, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi des-
tinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 24.01.03; 24.01.25; 26.03.23; 26.04.09; 
26.13.25. 

 
 
 
(210) 023412 
(220) 2008.04.29 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere, ape minerale gazoase sau negazoase; 

apă de masă; apă tonică; limonadă; bere de 
ghimber; sucuri din fructe şi legume; băuturi 
pe bază de fructe sau legume; şerbeturi (li-
chide); siropuri şi alte preparate pentru pregă-
tirea băuturilor, extracte nealcoolice din fructe 
sau legume; băuturi ce conţin fermenţi lactaţi, 
băuturi tonice; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor co-
merciale; vânzări angro şi cu amănuntul; co-
mercializarea băuturilor răcoritoare şi a berii; 
operaţii de export-import; servicii prestate de 
magazine specializate; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 023413 
(220) 2008.04.29 
(730) CHIRON Vitalie, MD 

Str. Colina Puşkin nr. 18/1, ap. 8, MD-2005, 
Chişinău, Republica Moldova 
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(511) NCL(9) 
43   - servicii de alimentaţie publică; cazare tem-

porară; 
 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură; 

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi des-
tinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

 
 
 
(210) 023414 
(220) 2008.05.08 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9, MD-3805, Comrat, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produs farmaceutic destinat tratării stenocar-

diei cronice stabile şi instabile, infarctului mio-
cardic în fază acută cu riscul dereglării ritmului 
cardiac; produs farmaceutic destinat tratării în 
perioada de recuperare după infarctul mio-
cardic, în tratamentul şi profilaxia tulburării 
ritmului cardiac. 

 

 
 
 
(210) 023415 
(220) 2008.05.08 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9, MD-3805, Comrat, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 
05   - produs farmaceutic destinat tratării diabetului 

zaharat în stadiul întâi şi de tipul doi. 
 

 
 
 
(210) 023416 
(220) 2008.05.08 
(730) VITAPHARM-COM S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Lenin nr. 9, MD-3805, Comrat, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produs farmaceutic destinat tratării maladiilor 

periferice ale sistemului nervos cu etiologii di-
ferite, în particular a bolilor inflamatorii ale 
sistemului nervos periferic, polineuropatiei di-
abetice şi alcoolice, parezei nervului facial, nev-
ralgiei, sindromului radiculitei. 

 

 
 
 
(210) 023417 
(220) 2008.04.29 
(730) JOHNSON & JOHNSON, a Corporation or-

ganized and existing under the laws of the 
State of New Jersey, US 
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW 
BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, State-
le Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse igienice de protecţie pentru femei. 
 

 
 
 
(210) 023418 
(220) 2008.04.29 
(730) Balkanpharma Dupnitsa AD, BG 

3 Samokovsko Chausse Str., 2600-Dupnitsa, 
Bulgaria 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse veterinare. 
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(210) 023419 
(220) 2008.04.29 
(730) TYMBARK S.A., PL 

Tymbark 156, 34-650 Tymbark, Polonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
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 cofe-
tărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, droj-
die, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023420 
(220) 2008.04.29 
(730) Dunhill Tobacco of London Limited, GB 

1A St. James’s Street, London, SW1A 1EF, 
Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, trabucuri, ţigarille, tutun de pipă, tutun 

răsucit de fumător, tutun şi produse de tutun, 
articole pentru fumători. 

 

 
 

(210) 023421 
(220) 2008.04.30 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice trans-
portabile; materiale metalice pentru căile fe-
rate; cabluri şi fire metalice neelectrice; pro-
duse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tu-
buri metalice; seifuri; produse metalice necu-
prinse în alte clase; minereuri; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare. 

 

 
 
 
(210) 023422 
(220) 2008.04.30 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, de 
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru condu-
cerea, distribuirea, transformarea, acumularea, 
reglarea sau comanda curentului electric; apa-
rate pentru înregistrarea, transmiterea, repro-
ducerea  sunetului  sau  imaginilor;  suporturi  de 
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 înregistrare magnetice, discuri acustice; dis-
tribuitoare automate şi mecanisme pentru 
aparate cu preplată; case înregistratoare, 
maşini de calculat, echipament pentru prelu-
crarea informaţiei şi calculatoare; extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 05.05.20; 26.03.11; 26.04.03; 26.04.09. 
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(210) 023423 
(220) 2008.04.30 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; ex-
tinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
 
 
 

(210) 023425 
(220) 2008.04.30 
(730) TUREAC Alexandru, MD 

Str. Bulgară nr. 128, ap. 58, MD-3100, Bălţi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; ex-
tinctoare; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, ne-
cuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, 
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente 
pentru măsurarea timpului; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 023426 
(220) 2008.05.07 
(730) Senatski D., întreprindere individuală, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 21/1, ap. 40,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 023428 
(220) 2008.05.21 
(730) SAURON S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Mesager nr. 17, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde, verde-deschis, 

verde-închis. 
(511) NCL(9) 
31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-

reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială. 

 

(531) CFE(5) 05.07.10; 06.19.09; 06.19.11; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 023429 
(220) 2008.05.07 
(730) T.D. ECONOM S.R.L., MD 

Str. Paris nr. 53, bloc 1, ap. 65, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - programe de asigurare, programe pentru com-

putere, purtătoare de informaţie, suporturi de 
înregistrare magnetice şi optice. 

 

 
 
 

(210) 023430 
(220) 2008.05.07 
(730) TIAXIM GRUP S.R.L., MD 

Str. Paris nr. 53, bloc 1, ap. 65, MD-2051, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - programe de asigurare, programe pentru com-

putere, purtătoare de informaţie, suporturi de 
înregistrare magnetice şi optice. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023431 
(220) 2008.05.07 
(730) TIAXIM GRUP S.R.L., MD 

Str. Paris nr. 53, bloc 1, ap. 65, MD-2051, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - programe de asigurare, programe pentru com-

putere, purtătoare de informaţie, suporturi de 
înregistrare magnetice şi optice; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; materiale de instruire sau învăţământ; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare in-
dustrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator. 

 

 
 
 
(210) 023432 
(220) 2008.05.06 
(730) Chanel SARL, CH 

Burgstrasse 26, CH-8750, Glaris, Elveţia 
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(540)  
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(511) NCL(9) 
09   - ochelari de soare, ochelari, lornioane, tocuri 

pentru ochelari de soare, pentru ochelari şi 
pentru lornioane, părţi şi accesorii pentru aces-
tea ce nu se referă la alte clase. 

 

(531) CFE(5) 26.01.01; 26.01.18; 27.05.14. 
 
 
 
(210) 023433 
(220) 2008.05.06 
(730) Chevron Intellectual Property LLC, US 

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, 
CA 94583, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - agenţi de răcire. 
 

 
 
 
(210) 023434 
(220) 2008.05.07 
(730) DANYA COSMETICS LTD, companie înre-

gistrată şi existentă conform legilor Israe-
lului, IL 
16, Hakadar Street, Old Industrial Area, 
42377 Netanya, Israel 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
03   - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosme-

tice, loţiuni pentru păr. 
 

(531) CFE(5) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 023435 
(220) 2008.05.06 
(730) ACOREX WINE HOLDING S.A., întreprin-

dere mixtă, MD 
Str. Ungureanu nr. 3, MD-2084, Cricova,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023436 
(220) 2008.05.06 
(730) ACOREX WINE HOLDING S.A., întreprin-

dere mixtă, MD 
Str. Ungureanu nr. 3, MD-2084, Cricova,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023437 
(220) 2008.05.06 
(730) Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-
Petersburg, Federaţia Rusă 

(540)  
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(511) NCL(9) 
05   - ceaiuri, necuprinse în alte clase; 
 

32   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-
coolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; 
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; băuturi pe bază de ceai; ceaiuri 
reci. 

 

(531) CFE(5) 27.05.02. 
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(210) 023438 
(220) 2008.05.06 
(730) Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-
Petersburg, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - ceaiuri, necuprinse în alte clase; 
 

32   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-
coolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; 
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; băuturi pe bază de ceai; ceaiuri 
reci. 

 

(531) CFE(5) 27.05.02. 
 
 
 
(210) 023439 
(220) 2008.05.06 
(730) Company "ORIMI TRADE" LLC, RU 

21, Gzhatskaya, RU-195220, Saint-
Petersburg, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 05.07.01; 27.03.11. 
 

(210) 023440 
(220) 2008.05.07 
(730) DIADAN-LEX S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 84, MD-2012, Chi-
şinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmi-
terea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregist-
ratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 26.01.02; 26.01.18. 
 
 
 
(210) 023441 
(220) 2008.05.08 
(730) LUXAQUA S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Munceşti nr. 73, MD-2002, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, roşu, verde, alb. 
(511) NCL(9) 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale în 
domeniul producerii de acvarii, diverselor ac-
cesorii pentru acvarii, inclusiv a hranei pentru 
peşti; administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 26.04.04; 26.11.03; 26.11.13; 27.05.01; 
29.01.14. 

 
 
 
(210) 023442 
(220) 2008.05.07 
(730) CEBOTARU Constantin, MD 

Str. Independenţei nr. 108, bloc A, MD-3420, 
Cărpineni, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023443 
(220) 2008.05.07 
(730) CEBOTARU Constantin, MD 

Str. Independenţei nr. 108, bloc A, MD-3420, 
Cărpineni, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport 

necuprinse în alte clase; decoraţiuni (ornamen-
te) pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 023444 
(220) 2008.05.07 
(730) CEBOTARU Constantin, MD 

Str. Independenţei nr. 108, bloc A, MD-3420, 
Cărpineni, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
din cereale, pâine, produse de patiserie şi co-
fetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, droj-
die, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri (con-
dimente); mirodenii; gheaţă; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023445 
(220) 2008.05.07 
(730) NICOLAESCU Vasile, MD 

Str. Dealul Morilor nr. 25, MD-3721, Lozova, 
Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 023448 
(220) 2008.05.07 
(730) MICRO-STAR INTERNATIONAL CO, LTD, 

CN 
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No. 69, Li-De St., Jung-He City, Taipei 
Hsien, Taiwan, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - calculatoare; calculatoare portabile; borduri 

principale pentru calculatoare; suplimente pe 
cartele pentru calculatoare, inclusiv cartele 
adaptoare de grafică video; servere, servere 
pentru calculatoare; routere de reţea de cal-
culatoare; căşti telefonice şi căşti duble; dis-
pozitive de ascultat portabile, inclusiv cititoare 
de MP3; hub-uri USB; camere digitale de fo-
tografiat; camere digitale video; unităţi de 
disc; cititoare de discuri video digitale; înre-
gistratoare digitale de video; monitoare TFT-
LCD pentru calculatoare; telefoane celulare; 
receptoare audio-video; dispozitive periferice 
pentru calculatoare, inclusiv tastaturi, mausuri. 

 

(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 023449 
(220) 2008.05.07 
(730) MICRO-STAR INTERNATIONAL CO, LTD, 

CN 
No. 69, Li-De St., Jung-He City, Taipei 
Hsien, Taiwan, China 

(540)  
 
 

 
(511) NCL(9) 
09   - calculatoare; calculatoare portabile; borduri 

principale pentru calculatoare; suplimente pe 

cartele pentru calculatoare, inclusiv cartele 
adaptoare de grafică video; servere, servere 
pentru calculatoare; routere de reţea de cal-
culatoare; căşti telefonice şi căşti duble; dis-
pozitive de ascultat portabile, inclusiv cititoare 
de MP3; hub-uri USB; camere digitale de fo-
tografiat; camere digitale video; unităţi de 
disc; cititoare de discuri video digitale; înregis-
tratoare digitale de video; monitoare TFT-LCD 
pentru calculatoare; telefoane celulare; recep-
toare audio-video; dispozitive periferice pentru 
calculatoare, inclusiv tastaturi, mausuri. 

 

 
 
 
(210) 023450 
(220) 2008.05.07 
(730) MICRO-STAR INTERNATIONAL CO, LTD, 

CN 
No. 69, Li-De St., Jung-He City, Taipei 
Hsien, Taiwan, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - calculatoare; calculatoare portabile; borduri prin-

cipale pentru calculatoare; suplimente pe car-
tele pentru calculatoare, inclusiv cartele adap-
toare de grafică video; servere, servere pen-
tru calculatoare; routere de reţea de calcu-
latoare; căşti telefonice şi căşti duble; dispo-
zitive de ascultat portabile, inclusiv cititoare 
de MP3; hub-uri USB; camere digitale de foto-
grafiat; camere digitale video; unităţi de disc; 
cititoare de discuri video digitale; înregis-
tratoare digitale de video; monitoare TFT-LCD 
pentru calculatoare; telefoane celulare; recep-
toare audio-video; dispozitive periferice pentru 
calculatoare, inclusiv tastaturi, mausuri. 

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.09; 26.04.13; 26.04.18. 
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(210) 023451 
(220) 2008.05.12 
(730) NIKA-IMOBIL S.R.L., agenţie imobiliară, 

MD 
Str. Vl. Korolenko nr. 5, ap. 12, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, roşu. 
(511) NCL(9) 
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36   - afaceri imobiliare; asigurări; afaceri financiare; 
afaceri monetare. 

 

(531) CFE(5) 26.11.02; 26.11.12; 27.05.07; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 023452 
(220) 2008.05.07 
(730) Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, PL 

ul. Wolności 69, 41-500 Chorzów, Polonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse şi preparate chimice destinate acva-

risticii, teraristicii şi cultivării faunei şi florei; 
substanţe şi preparate chimice biocide; sub-
stanţe şi preparate chimice dezinfectante, 
neutralizante, bactericide şi fungicide destina-
te acvaristicii, teraristicii şi cultivării faunei şi 
florei; îngrăşăminte pentru pământ; preparate 
pe baza de oligoelemente pentru plante; pro-
duse chimice destinate horticulturii, cu excep-
ţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor şi 
paraziticidelor; preparate pentru reglarea cre-
şterii plantelor; alge marine (îngrăşăminte); 
compost; preparate fertilizante; 

 

05   - produse şi preparate farmaceutice, veterinare 
şi medicinale, biocide, dezinfectante şi produ-
se sanitare (de uz veterinar) folosite în culti-

varea faunei şi florei, inclusiv în acvaristică, 
teraristică şi în creşterea animalelor decora-
tive; mâncare pentru faună ce conţine prepa-
rate nutritive (de uz medical), preparate cu 
vitamine; 

 

31   - produse şi preparate pentru creşterea peş-
tilor, păsărilor, reptilelor, amfibiilor şi altor ani-
male mici, în special a animalelor decorative; 
mâncare pentru animale sub formă de fulgi, 
granule, în formă presată, sub formă de tab-
lete, boabe şi amestecuri ale acestora, mân-
care naturală uscată şi liofilizată pentru faună, 
în special pentru animale decorative, mâncare 
pentru faună ce conţine preparate nutritive (cu 
excepţia celei de uz medical). 

 

(531) CFE(5) 03.09.01; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 023453 
(220) 2008.05.07 
(730) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki 

Kaisha, JP 
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo,  
Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - mecanisme de transmisie pentru automobile; 

automobile; caroserii pentru automobile. 
 

 
 
 
(210) 023454 
(220) 2008.05.20 
(730) LAPMOL S.R.L., MD 

Str. Uzinelor nr. 17, MD-2036, Chişinău, 
 Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din car-

ne; fructe şi legume conservate, congelate, us-
cate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, 
lapte şi produse lactate; lapte condensat; lapte 
pasteurizat; chefir; unt; brânzică cu diferite ada-
osuri; uleiuri şi grăsimi comestibile; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; ad-
ministrare comercială; lucrări de birou; orga-
nizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; or-
ganizarea şi desfăşurarea prezentărilor comer-
ciale; vânzări angro şi cu amănuntul; comer-
cializarea produselor lactate; operaţii de ex-
port-import; servicii prestate de magazine spe-
cializate. 
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(210) 023455 
(220) 2008.05.23 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., 

întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale gazoase şi negazoase; 

apă de masă; apă tonică; limonadă; bere de 
ghimber; sucuri din fructe sau legume; băuturi 
pe bază de fructe sau legume; şerbeturi (li-
chide); siropuri şi alte preparate pentru pregă-
tirea băuturilor, extracte nealcoolice din fructe 
sau legume; băuturi ce conţin fermenţi lactaţi, 
băuturi tonice; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; or-
ganizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor co-
merciale; vânzări angro şi cu amănuntul; co-
mercializarea băuturilor răcoritoare şi a berii; 
operaţii de export-import; servicii prestate de 
magazine specializate; 

 

43   - aprovizionare cu bere, ape minerale, băuturi 
răcoritoare şi alte băuturi; servicii prestate de 
hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, bodegi; 
servicii prestate de bistrouri, cofetării, cantine; 
servicii de cazare şi servicii hoteliere. 

 

 
 
 
(210) 023456 
(220) 2008.05.13 
(730) CONSTANTINOV Victor, MD 

Str. Vinica nr. 44, MD-3805, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cenuşiu, negru, roşu, roz, 

albastru. 
(511) NCL(9) 
16   - produse de imprimerie; fotografii; papetărie; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 02.01.17; 02.01.23; 27.03.02; 27.05.01; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 023457 
(220) 2008.05.08 
(730) GFT Ambros S.R.L., MD 

Str. Mihail Sadoveanu nr. 4, bloc 9, ap. 58, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, verde-deschis, 

verde-închis. 
(511) NCL(9) 
31   - produse agricole, horticole, forestiere şi cere-

ale, necuprinse în alte clase; animale vii; fruc-
te şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; alimente pentru animale; malţ. 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; ad-
ministrare comercială; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor. 
 

(531) CFE(5) 03.07.01; 03.07.16; 25.05.25; 26.04.09; 
29.01.14. 
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(210) 023458 
(220) 2008.05.08 
(730) Land Rover, GB 

Banbury Road, Gaydon, Warwick, Warwick-
shire CV35 0RR, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule de locomoţie terestră cu motor şi 

părţi şi accesorii pentru acestea. 
 

 
 
 
(210) 023459 
(220) 2008.05.08 
(730) Land Rover, GB 

Banbury Road, Gaydon, Warwick, Warwick-
shire CV35 0RR, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule de locomoţie terestră cu motor şi 

părţi şi accesorii pentru acestea. 
 

 
 
 
(210) 023460 
(220) 2008.05.08 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, albastru-în-

chis, albastru-deschis, roşu, bordo, portoca-
liu, purpuriu, gri, galben. 

(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun; produse de tutun, articole pentru 

fumători; brichete şi chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 02.01.08; 02.03.08; 02.07.13; 02.07.16; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 023461 
(220) 2008.05.08 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru, albas-

tru-închis, argintiu, gri. 
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(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun; produse de tutun, articole pentru 

fumători; brichete şi chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 10.01.05; 19.03.03; 26.02.01; 26.02.03; 
26.04.09; 26.11.21; 29.01.15. 
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(210) 023462 
(220) 2008.05.08 
(730) British American Tobacco (Brands) 

Limited, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun; produse de tutun, articole pentru 

fumători; brichete şi chibrituri. 
 

 
 
 
(210) 023463 
(220) 2008.05.08 
(730) British American Tobacco (Brands) Limi-

ted, GB 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun; produse de tutun, articole pentru 

fumători; brichete şi chibrituri. 
 

 
 
 
(210) 023464 
(220) 2008.05.08 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun; produse de tutun, articole pentru 

fumători; brichete şi chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 01.01.10; 03.01.02; 24.01.07; 24.01.20; 
24.09.21; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 023466 
(220) 2008.05.08 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(591) Culori revendicate: verde-închis, verde, alb, 
argintiu. 

(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun; produse de tutun, articole pentru 

fumători; brichete şi chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 01.01.10; 03.01.02; 24.01.07; 24.01.20; 
24.09.21; 29.01.14. 
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(210) 023467 
(220) 2008.05.08 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware 19808, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde-închis, verde, alb. 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun; produse de tutun, articole pentru 

fumători; brichete şi chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 01.03.02; 03.01.02; 25.01.19; 26.04.13; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 023468 
(220) 2008.05.08 
(730) KOPAŞ KOZMETIK PAZARLAMA VE SANAYI 

ANONIM ŞIRKETI, TR 
Ayazaga Koyu Yolu, G-42 Sokak, No:6 Maslak 
Sisli, Istanbul, Turcia 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate de curăţat pentru spălat, spălatul 

veselei şi pentru curăţat în gospodărie, deter-
genţi pentru curăţarea şi spălarea podelelor, 
pereţilor, ferestrelor, faianţei, teracotei, ţiglei, 
covoarelor, chiuvetelor şi lavoarelor, ţevilor, 
veceurilor, băilor; loţiuni albitoare şi purifi-
catoare cosmetice, amidon (apret), sodă de 
spălat pentru curăţat, substanţe pentru atribui-
rea culorii lenjeriei, preparate pentru înmuie-
rea lenjeriei în timpul spălatului, substanţe şi 
remedii pentru înlăturarea calcarului şi pre-
venirea apariţiei lui, preparate anticalc de uz 
casnic, săpun granulat, prafuri de curăţat, re-
medii pentru curăţatul şi spălatul sticlei, pre-
parate pentru înlăturarea ruginii, preparate pen-
tru înlăturarea petelor, preparate pentru înlă-
turarea uleiului, abrazive (materiale abrazive); 
stofă abrazivă, hârtie abrazivă, prafuri şi paste 
abrazive, piatră ponce, mastică pentru lus-
truirea podelelor, substanţe de poleit pentru 
lustruirea mobilei şi podelelor, metalului; com-
poziţii de lustruit pentru piele, creme cosme-
tice; loţiuni, geluri şi uleiuri cosmetice pentru 
mâini, faţă şi picioare; măşti cosmetice, cre-
me-bază de ten sub formă de lichid, pastă şi 
praf; pudră cosmetică, pudră igienică şi talc 
pentru folosire după baie; parfumuri, uleiuri 
eterice, ape de colonie, loţiuni cosmetice, deo-
dorante, ulei de trandafir, remedii împotriva 
transpiraţiei, apă aromată de uz personal; să-
ruri, spume, uleiuri şi geluri pentru baie şi duş 
pentru scopuri cosmetice; depilatoare, şi anu-
me remedii pentru înlăturarea părului indezi-
rabil, remedii pentru încetinirea creşterii păru-
lui, decoloranţi şi produse cosmetice cruţătoa-
re pentru păr, cremă depilatoare, ceară pentru 
depilare; produse cosmetice pentru îngrijirea 
părului, inclusiv şampoane, şampoane împo-
triva mătreţii, condiţionere pentru păr, brilian-
tină, lacuri pentru păr, vopsele pentru păr, 
vopsele-decoloranţi pentru păr, balsamuri 
pentru păr, produse pentru îngrijirea părului, 
preparate pentru permanent, preparate pentru 
fixarea părului, preparate pentru îndreptarea 
părului şi preparate pentru coafare sub formă 
de ulei, tonic, loţiune şi cremă; preparate pen-
tru machiaj şi preparate pentru înlăturarea 
machiajului de pe faţă şi ochi; preparate cos-
metice pentru buze, inclusiv rujuri, luciuri pen-
tru buze, creioane de contur pentru buze; 
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produse cosmetice pentru îngrijirea şi orna-
mentarea unghiilor, inclusiv oje, produse pen-
tru întărirea unghiilor, produse nutritive pentru 
unghii, lichide pentru înlăturarea ojei, gel de 
manichiură; remedii cosmetice pentru bron-
zat, inclusiv creme cu protecţie împotriva ra-
zelor ultraviolete, ulei pentru bronzat, cremă 
pentru bronz artificial, remedii cosmetice care 
atribuie pielii un aspect bronzat fără soare, 
produse de înălbit pielea; creme cosmetice 
contra celulitei, creme antirid, remedii contra 
îmbătrânirii pielii; săpunuri de toaletă, săpu-
nuri deodorizante şi săpunuri lichide; produse 
pentru îngrijirea dinţilor; paste de dinţi, prafuri 
de dinţi; şerveţele impregnate cu loţiuni cos-
metice; geluri cosmetice de purificare, loţiuni 
şi creme pentru mâini; remedii pentru îngriji-
rea nou-născuţilor, altele decât cele de uz 
medical, inclusiv şampoane pentru nou-năs-
cuţi, uleiuri pentru nou-născuţi, loţiuni şi cre-
me pentru nou-născuţi, ape de colonie pentru 
nou-născuţi, pudră pentru copii, geluri puri-
ficatoare de mâini pentru nou-născuţi, loţiuni 
de mâini pentru nou-născuţi, creme de mâini 
pentru nou-născuţi, talc şi pudră igienică; şer-
veţele impregnate cu loţiuni cosmetice, ba-
ghete de bumbac de uz cosmetic, vată de uz 
cosmetic; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; preparate igienice 
pentru scopuri medicale; şerveţele şi tam-
poane igienice pentru doamne; substanţe die-
tetice de uz medical, alimente pentru sugari; 
plasturi şi materiale pentru pansamente; ma-
teriale pentru plombarea dinţilor şi pentru mu-
laje dentare; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; preparate pentru respingerea miro-
surilor pentru camere, transport şi alte locuri, 
preparate de împrospătare a aerului, deodo-
rante, altele decât cele de uz personal; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; scutece-chiloţei, scu-
tece de unică folosinţă din celuloză sau hârtie, 
hârtie igienică, şerveţele de hârtie, băsmăluţe 
de nas de hârtie, şerveţele. 
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(210) 023469 
(220) 2008.05.12 
(730) ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP 

S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 42, bloc 6,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; pape-
tărie; adezivi (materiale de lipit) pentru pape-
tărie sau menaj; materiale pentru artişti; pen-
sule; maşini de scris şi articole de birou (cu 
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni (or-
namente) pentru pomul de Crăciun; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; 
fructe şi legume conservate, congelate, 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 co-
fetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, droj-
die, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi cere-
ale, necuprinse în alte clase; animale vii; fruc-
te şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori 
naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură. 

 

(531) CFE(5) 06.01.02; 06.01.04; 26.04.16. 
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(210) 023470 
(220) 2008.05.12 
(730) TARASIUC Igor, MD 

Str. Ciuflea nr. 38/1. ap. 7, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ALUMINYUM", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice trans-
portabile; materiale metalice pentru căile fera-
te; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse 
de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi 
metalice; seifuri; produse metalice necuprinse 
în alte clase; minereuri, inclusiv profiluri. 

 

(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.21. 
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(210) 023472 
(220) 2008.05.12 
(730) Vidkrite actzionerne tovaristvo "Pivo-

bezalkogolinii kombinat "Slavutici", UA 
Vul. Sapojnikova bud. 6, Zaporijjea, 69076, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
 

(210) 023473 
(220) 2008.05.14 
(730) MIACRO S.R.L., MD 

MD-3500, Lucaşeuca, Orhei, Republica Mol-
dova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, bordo, verde. 
(511) NCL(9) 
31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-

reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; ad-
ministrare comercială; lucrări de birou; comer-
cializarea produselor; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 05.03.11; 05.03.15; 26.04.02; 26.04.18; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 023474 
(220) 2008.05.15 
(730) COM V&V S.R.L., firmă, MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 71, bloc 1, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; ser-
vicii prestate de magazine de firma şi/sau 
specializate. 

 

(531) CFE(5) 26.01.01; 26.01.18; 27.05.03; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 023475 
(220) 2008.05.13 
(730) Price Costco International, Inc., US 

999 Lake Drive, Issaquah, Washington 
98027, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, albastru. 
(511) NCL(9) 
35   - servicii de vânzare cu amănuntul şi angro şi 

servicii de vânzare cu amănuntul şi angro în 
regim on-line a diferitor sorturi de carne proas-
pătă, a fructelor, legumelor proaspete şi ali-
mentelor pregătite din timp, a cafelei, ceaiului, 
produselor alimentare pulverulente pream-
balate, a produselor lactate, copturilor, pro-
duselor de cofetărie, băuturilor alcoolice şi 
nealcoolice, a produselor din tutun, a îmbră-
cămintei şi încălţămintei, jucăriilor, articolelor 
de sport, a ustensilelor şi echipamentului de 
bucătărie, lenjeriei casnice, plantelor şi co-
pacilor artificiali, a sticlăriei, porţelanului şi 
faianţei, produselor de hârtie de uz casnic, a 
preparatelor pentru spălat, săpunurilor şi pro-
duselor de curăţat, a cosmeticelor, produselor 
de îngrijire personală, produselor farmaceu-
tice, vitaminelor, suplimentelor nutritive, a pro-
duselor şi echipamentului pentru grădinărit, a 
hranei pentru animalele de companie şi 
produselor pentru îngrijirea animalelor de 
companie, a instrumentelor mecanizate şi ma-
nuale, produselor pentru automobile şi a ben-
zinei, mobilei casnice şi mobilei de exterior, 
mobilei şi echipamentului de birou, calcula-

toarelor şi echipamentului periferic de calcu-
lator, a software şi hardware de calculator, 
dispozitivelor mici şi mari, CD-urilor şi DVD-
urilor, a electrotehnicii de uz casnic, bateriilor 
universale, bagajelor, giuvaiergeriei, bijute-
riilor, ceasurilor, biletelor la acţiuni de divertis-
ment, a ornamentelor şi decoraţiunilor pentru 
sărbători; amplasarea într-un singur loc, pentru 
beneficiul terţilor, a unei varietăţi de produse, 
ceea ce face posibil ca consumatorii să exa-
mineze în mod convenabil produsele date pe 
web-site în Internet sau alte mijloace de co-
municare; difuzare de anunţuri publicitate prin 
publicaţii imprimate, demonstrări de produse 
şi comunicări electronice în regim on-line, sau 
alte mijloace de comunicare; distribuirea eşan-
tioanelor; servicii de import-export; servicii de 
consultanţă cu privire la serviciile de import-
export. 

 

(531) CFE(5) 26.11.03; 26.11.06; 26.11.10; 27.05.11; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 023476 
(220) 2008.05.15 
(730) ERGOLEMN S.R.L., MD 

Str. Bogdan-Voievod nr. 6/1, ap. 13,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pen-
sulelor); material pentru perii; material pentru 
curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau se-
miprelucrată (cu excepţia sticlei de construc-
ţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în 
alte clase; 

 

24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 
clase; cuverturi de pat şi de masă; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 023477 
(220) 2008.05.13 
(730) RUDNIŢKI Rodion, MD 

Str. Decebal nr. 11, MD-6512, Bulboaca, 
Anenii-Noi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine; servicii prestate de magazine spe-
cializate. 

 

 
 
 
(210) 023478 
(220) 2008.05.14 
(730) PAY POINT S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Angela Păduraru  nr. 26, MD-2064,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, ge-

odezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, distribuirea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregist-
ratoare, maşini de calculat, echipament pentru 
prelucrarea informaţiei şi calculatoare; ex-
tinctoare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii prestate de 
magazine specializate; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi ser-
vicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la 
acestea; servicii de analiză şi cercetare indus-
trială; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi 
a programelor de calculator. 

 

 
 
 
(210) 023479 
(220) 2008.05.22 
(730) GLOBNET S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 41/1, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; ad-

ministrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi ser-
vicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la 
acestea; servicii de analiză şi cercetare in-
dustrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator. 

 

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.24; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 023480 
(220) 2008.05.20 
(730) Sun Communications S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Drumul Viilor nr. 28, bloc 2, MD-2021,  
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru, roşu. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator. 

 

(531) CFE(5) 01.13.05; 26.15.01; 27.05.01; 29.01.13. 
 

 

 
 
(210) 023481 
(220) 2008.05.26 
(730) CLIPA SIDERALĂ, fundaţie de caritate pen-

tru copii, MD 
Str. Nicolai Dimo nr. 17, bloc 4, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, albastru, oranj. 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; pape-
tărie; adezivi (materiale de lipit) pentru pape-

tărie sau menaj; materiale pentru artişti; pen-
sule; maşini de scris şi articole de birou (cu 
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

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; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri din 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 01.01.04; 01.01.20; 02.05.23; 27.05.11; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 023482 
(220) 2008.05.16 
(730) Japan Tobacco Inc., JP 

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun brut şi prelucrat; articole pentru 

fumători; chibrituri. 
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(210) 023483 
(220) 2008.05.16 
(730) Japan Tobacco Inc., JP 

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun brut şi prelucrat; articole pentru 

fumători; chibrituri. 
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(210) 023484 
(220) 2008.05.16 
(730) TOMAI-VINEX S.A., societate comercială, 

MD 
Str. Ferapontievscaia nr. 1, MD-3801, Com-
rat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.20. 
 
 
 
(210) 023485 
(220) 2008.05.14 
(730) VELIEV Ehtibar Samil Ogli, MD 

Str. Bogdan-Voievod nr. 6, bloc 4, ap. 9,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaţii; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023486 
(220) 2008.05.14 
(730) MAZUR Remus, MD 

Str. Cuza-Vodă nr. 9, bloc 2, ap. 28,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; pape-
tărie; adezivi (materiale de lipit) pentru pape-
tărie sau menaj; materiale pentru artişti; pen-
sule; maşini de scris şi articole de birou (cu 
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); caractere tipografice, clişee; 
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19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea mărfurilor. 

 

(531) CFE(5) 07.01.17. 
 

 

 
 
(210) 023487 
(220) 2008.05.14 
(310) 006456701 
(320) 2007.11.21 
(330) EM 
(730) EYGN Limited, BS 

One Montague Place, East Bay Street,  
Nassau, Bahamas 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, galben. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; servicii de promovare; servicii de 

selecţionare şi completare a statului de per-
sonal; gestiunea afacerilor comerciale; servicii 
de recomandări, consultanţă, informaţii şi cer-
cetări în domeniul afacerilor; servicii contabile, 
servicii de întocmire a rapoartelor contabile şi 
servicii de audit; servicii în domeniul întocmirii 
declaraţiilor fiscale şi servicii de consultanţă în 
domeniul impozitelor; servicii de consultanţă 
privind conducerea afacerilor în domeniul 
tehnologiilor informaţionale; administrare 
comercială; oferirea informaţiei de afaceri; 
lucrări de birou; inclusiv toate serviciile sus-men-
ţionate oferite electronic sau on-line din bazele 
de date de calculatoare sau prin Internet; servicii 
de informare, recomandări şi consultanţă refe-
ritoare la serviciile sus-menţionate; 

 
 
 
 
 
 

36   - afaceri financiare; servicii referitoare la con-
ducerea afacerilor financiare, asistenţă, re-
comandări, consultanţă, informaţii şi cercetări 
în domeniul finanţelor; servicii de consultanţă 
în domeniul impozitării şi taxelor; servicii refe-
ritoare la procedura de faliment; servicii în 
domeniul investiţiilor; servicii în domeniul eva-
luării financiare; serviciile agenţiilor de pro-
prietate şi servicii legate de gestiunea pro-
prietăţii; afaceri monetare; afaceri imobiliare; 
servicii în domeniul imobilului, inclusiv servicii 
de evaluare a imobilului; oferirea informaţiei 
financiare; asigurări; inclusiv toate serviciile 
sus-menţionate oferite electronic sau on-line 
din bazele de date de calculatoare sau prin 
Internet; servicii de informare, recomandări şi 
consultanţă referitoare la serviciile sus-men-
ţionate; 

 

45   - servicii juridice, inclusiv servicii de consultanţă 
şi cercetări în domeniul juridic şi fiscal; repre-
zentarea persoanelor terţe în legătură cu pro-
bleme juridice şi fiscale; servicii în domeniul 
proprietăţii intelectuale, inclusiv gestiunea pro-
prietăţii intelectuale şi a dreptului de autor; 
servicii de siguranţă pentru protejarea bunu-
rilor şi indivizilor; servicii personale şi sociale 
oferite de către terţi destinate să satisfacă ne-
voile indivizilor; inclusiv toate serviciile sus-
menţionate oferite electronic sau on-line din 
bazele de date de calculatoare sau prin In-
ternet; servicii de informare, recomandări şi 
consultanţă referitoare la serviciile sus-men-
ţionate. 

 

(531) CFE(5) 25.07.20; 25.07.21; 26.03.04; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 023488 
(220) 2008.05.14 
(730) TOVARYSTVO Z OBMEJENOYU VIDPOVI-

DALNISTYU "SATURN LTD", UA 
Degtyarivska str., Kyiv, 25/A, 04119, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 
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21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material pen-
tru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau 
semiprelucrată (cu excepţia sticlei de con-
strucţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprin-
se în alte clase. 

 

 

 59

 
 
(210) 023489 
(220) 2008.05.14 
(730) GENERAL MOTORS CORPORATION, cor-

poraţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
300 Renaissance Center, City of Detroit, State 
of Michigan 48265-3000, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - mijloace de transport cu motor, inclusiv auto-

mobile, automobile de curse, automobile de 
sport, camioane, microbuze, furgoane, motoare 
pentru vehicule, părţi şi accesorii pentru 
produsele sus-numite. 

 

 
 
 
(210) 023490 
(220) 2008.05.14 
(730) GENERAL MOTORS CORPORATION, cor-

poraţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 
300 Renaissance Center, City of Detroit, State 
of Michigan 48265-3000, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - mijloace de transport cu motor, inclusiv auto-

mobile, automobile de curse, automobile de 
sport, camioane, microbuze, furgoane, motoare 
pentru vehiculele, părţi şi accesorii pentru 
produsele sus-numite. 

 

 
 

(210) 023491 
(220) 2008.05.14 
(310) 2007735367 
(320) 2007.11.14 
(330) RU 
(730) ZAO "Holdingovaia kompaniia INTERROS", 

RU 
dom 9, ul. Bolişaia Iakimanka, 119180,  
Moscow, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - cititoare DVD; distribuitoare de bilete; tonomate 

muzicale; distribuitoare automate; autopompe 
pentru incendii; roboţi telefonici; acumulatoare 
electrice; acumulatoare electrice pentru vehicu-
le; actinometre; alidade; altimetre; ampermetre; 
anemometre; anozi; antene; anticatozi; aper-
tometre (optică);  aparate pentru scafandri; 
aparate de înaltă frecvenţă; aparate pentru 
analize, altele decât cele de uz medical; apa-
rate de teleghidaj; aparate electrodinamice 
pentru comanda de la distanţă a macazurilor de 
căi ferate; aparate electrodinamice pentru 
comanda la distanţă a semnalelor; aparate elec-
trice de supraveghere; aparate pentru înregis-
trarea sunetului; aparate pentru distilare de uz 
ştiinţific; aparate de difracţie (microscopie); 
aparate pentru analiza aerului; aparate de 
control al francării; aparate pentru transmite-
rea sunetului; aparate electrice pentru lipirea 
ambalajelor din plastic; aparate de fermentat 
(aparate de laborator); aparate de tăiat cu arc 
electric; aparate de sudură electrică cu arc; 
aparate de sudură electrică; aparate pentru 
respiraţie, cu excepţia celor pentru respiraţie 
artificială; aparate respiratorii pentru înot sub-
acvatic; aparate şi instalaţii pentru producerea 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA II)                                            TRADEMARKS 

de radiaţii X, altele decât de uz medical; case 
de numărat bani; comutatoare electrice; 
aparate pentru intercomunicaţii (interfoane); 
distilatoare pentru experienţe de laborator; apa-
rate de proiecţie; aparate Roentgen, altele 
decât de uz medical; aparate de radiologie de 
uz industrial; aparate de sudat electrice; foto-
copiatoare; semnalizări luminoase sau meca-
nice; aparate stereoscopice; telegrafe (apara-
te); aparate telefonice; transmiţătoare (teleco-
municaţii); telecopiatoare; aparate pentru foto-
telegrafie; dispozitive electrice de aprindere 
de la distanţă; hidrometre pentru acid; hid-
rometre pentru determinarea densităţii soluţi-
ilor acide; aparate de măsurat aciditatea pen-
tru acumulatoare; aerometre; balize luminoa-
se; barometre; baterii anodice; baterii galva-
nice; baterii pentru lămpi de buzunar; baterii 
pentru sisteme de aprindere; baterii solare; 
baterii electrice, balanţe; distribuitoare de car-
buranţi pentru benzinării; betatroane; binocluri 
(optică); etichete electronice pentru mărfuri; 
unităţi de bandă magnetică (informatică); 
memorii pentru calculatoare (informatică); pom-
pe de incendiu; brăţări magnetice de iden-
tificare; prelate de salvare; geamanduri de 
semnalizare; geamanduri de salvare; geaman-
duri de marcare; busole; vacuummetre; elec-
trolizoare; variometre; cântare (aparate de 
cântărit); cântare pentru scrisori; bascule; ba-
lanţe de precizie; instrumente topografice; ca-
mere video; casete video; videotelefoane; ec-
rane video;  vizoare fotografice; prize de cu-
rent; şuruburi micrometrice pentru instrumente 
optice; viscozimetre; întrerupătoare electrice; 
undametre; voltmetre; porţi acţionate prin 
introducerea unei monede pentru parcări; fir-
me mecanice; ventile electromagnetice; redre-
soare de curent; gabarite (instrumente de 
măsură); aparate pentru analiza gazelor; ga-
zometre; galvanometre; aparate heliografice; 
higrometre; hidrometre; greutăţi; vizoare op-
tice pentru uşi; holograme; trasatoare parale-
le; megafoane; fire cu plumb;  plumbi pentru fire 
cu plumb; telemetre; densimetre; densitomet-
re; elemente optice; detectoare; galene (de-
tectoare); detectoare de fum; detectoare de 
monede false; diapozitive (fotografie); aparate 
de proiecţie pentru diapozitive; diafragme 
(fotografie); dictafoane; dinamometre; discuri 
magnetice; suporturi pentru înregistrări sonore; 
discuri magnetice; discuri optice; discuri de 
calcul; unităţi de disc pentru calculatoare; uni-
tăţi multidisc pentru calculatoare; cipuri ADN; 
tabele de afişaj electronic; măsuri de capaci-
tate; veste pentru înot; veste antiglonţ; veste 
de salvare; teci de identificare pentru fire 

electrice; cleme nazale pentru scafandri şi 
înotători; încuietori electrice; sonerii electrice 
de avertizare; sonerii de uşă electrice; aver-
tizoare cu sirene de alarmă; conductor de su-
nete; oglinzi de inspecţie pentru lucrări; sem-
nalizări rutiere luminoase sau mecanice;   sem-
nalizatoare luminoase; sonde de adâncime; 
sonde de uz ştiinţific;  buzere; buzere electrice; 
ace pentru pick-upuri; aparate de măsură; 
aparate de măsurare a presiunii; simulatoare 
pentru conducerea sau controlul vehiculelor; 
invertoare electrice; indicatoare de presiune; 
indicatoare (electrice); indicatoare de tempe-
ratură; incubatoare pentru culturi de bacterii; 
instrumente de măsură; instrumente matema-
tice; instrumente de nivelare; instrumente de 
topografie; instrumente de măsurat unghiuri/ 
goniometru; interfeţe; aparate de ionizare (al-
tele decât cele pentru tratarea aerului); pa-
rascântei; cabluri coaxiale; cabluri cu fibră op-
tică; cabluri electrice; calibru reglabil, calibre 
de filet; maşini de calculat; calculatoare de bu-
zunar; camere de decompresie; camere ci-
nematografice; creioane electronice (pentru 
unităţi de afişaj vizual); suporturi pentru bobi-
ne electrice; cartele magnetice de identificare; 
casete pentru jocuri video; cartele magnetice; 
căşti pentru echitaţie; căşti, căşti de protecţie; 
casete pentru plăci fotografice; ghişee 
automate; catozi; inductoare (electricitate); 
bobine electrice; bobine de excitaţie;  bobi-
ne/role foto; filme expuse; tastaturi de calcu-
lator; ventile electromagnetice; borne;  agende 
electronice; butoane de sonerie; covoraşe pen-
tru mausuri; codificatoare magnetice; apărătoa-
re pentru ochi; colectoare electrice; inele de 
calibrare; costume de protecţie pentru aviatori; 
comutatoare; discuri compacte (audio-video); 
discuri optice compacte; comparatoare; compa-
suri de navigaţie; calculatoare; calculatoare 
portabile; condensatoare electrice; contacte 
electrice; contacte electrice din metale pre-
ţioase; conuri de vânt; cutii de derivaţie; cutii 
de distribuţie; cutii de branşament; carcase de 
acumulatoare; cutii pentru difuzoare; costume 
de scafandru; discuri reflectorizante individuale 
pentru prevenirea accidentelor; prize de curent; 
lochuri (instrumente de măsură); lasere (altele 
decât cele de uz medical); lactodensimetre; lac-
tometre; lămpi pentru camere obscure; tuburi 
luminoase pentru publicitate; lămpi termoionice; 
tuburi electronice; tuburi electronice cu vid; 
tuburi amplificatoare; bliţuri; benzi pentru 
curăţarea capetelor de citire; benzi magnetice, 
benzi video; lanţuri pentru măsurători topogra-
fice; scări de salvare; rigle de calcul; lentile de 
contact; lentile corectoare; lentile optice; lentilă 
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adiţională; condensatoare optice; linii de 
sondaj; conductoare de electricitate; linguri 
dozatoare; lupe; numărătoare de fire; magneţi; 
magneţi decorativi; manechine pentru exerciţii 
de prim-ajutor; mausuri;  manometre; măşti 
pentru scafandri, măşti de sudură; măşti de 
protecţie; materiale pentru conducte de 
electricitate; maşini de calcul pentru contabili-
tate; maşini de votat; maşini de numărat şi 
sortat bani; instrumente şi maşini pentru tes-
tarea materialelor; instrumente de măsurat în 
croitorie; megafoane; membrane acustice; di-
afragme; membrane pentru aparate ştiinţifice; 
detectoare de obiecte metalice de uz indust-
rial sau militar; metronoame; rigle (instru-
mente de măsură); rigle gradate simple (dul-
gherie şi tâmplărie); instrumente de măsurat 
în croitorie; mecanisme pentru aparate acţi-
onate prin introducerea unei monede; meca-
nisme pentru aparate acţionate prin introdu-
cerea unei monede pentru televizoare; declan-
şatoare (fotografie); micrometre; microproce-
soare; microscoape; microtoame; microfoane; 
modeme; parafulgere; monitoare; desene ani-
mate; borne; manşoane de legătură pentru 
cabluri electrice; truse de disecţie (microsco-
pie); dispozitive de protecţie pentru dinţi; ge-
nunchiere pentru muncitori; pompe de com-
bustibil autoregulatoare; distribuitoare de car-
buranţi pentru benzinării; căşti telefonice; in-
strumente de nivelare; verniere; aparate pen-
tru înregistrarea sunetului; suporturi de date 
magnetice; suporturi de date optice; şosete 
încălzite electric; învelişuri pentru cabluri elec-
trice; învelişuri de identificare pentru fire elec-
trice; aparate şi instrumente de cântărit; ma-
şini de birou cu cartele perforate; echipament 
special de laborator; încălţăminte de protecţie 
împotriva accidentelor; radiaţiilor şi focului; obiec-
tive; obiective pentru astrofotografie; aparate 
pentru verificarea ouălor; extinctoare; garduri 
electrificate; limitatoare; îmbrăcăminte pentru 
protecţie contra accidentelor, radiaţiilor şi fo-
cului; îmbrăcăminte din azbest pentru pro-
tecţia împotriva focului; îmbrăcăminte specială 
pentru laborator; ozonizoare; octanţe; oculare; 
ohmmetre; suporturi pentru încheietura mâinii 
pentru utilizarea calculatorului; rame pentru 
ochelari; rame pentru ochelari fără braţe; 
oscilografe; fire cu plumb; oglinzi; ochelari; oche-
lari de soare; ochelari de protecţie pentru 
sport; panouri pentru semnalizarea luminoasă 
sau mecanică; pagere radio; dispozitive por-
tabile pentru traducere; transmiţătoare; între-
rupătoare electrice; periscoape; mănuşi de 
scafandru; mănuşi din azbest  pentru protecţia 
împotriva accidentelor; mănuşi de protecţie 

împotriva accidentelor; mănuşi de uz in-
dustrial pentru protecţia contra razelor X; 
cuptoare pentru experienţe de laborator; pipe-
te; pirometre; planimetre; planşete topogra-
fice; plăci pentru acumulatoare electrice; pla-
chete de siliciu pentru circuite integrate; citi-
toare de compact-discuri optice; cititoare de 
casete video; filme pentru înregistrarea su-
netului; filme Roentgen expuse; filme expuse; 
plute de salvare; tăvi de laborator; semicon-
ductoare; polarimetre; pompe de incendiu; 
chingi pentru înot; vase de sticlă gradate; 
centuri pentru înot; centuri de salvare; disjunc-
toare; siguranţe; convertizoare electrice; te-
leruptoare; aparate pentru analiza alimentelor; 
aparate pentru diagnosticare (altele decât 
cele pentru uz medical); aparate electroter-
mice pentru ondularea părului; aparate pentru 
măsurarea distanţelor; aparate pentru măsu-
rarea vitezei în fotografie; aparate de măsurat 
grosimea pieilor; aparate de măsurat grosi-
mea pielii prelucrate; aparate de control al vi-
tezei pentru vehicule; aparate şcolare; apara-
te pentru înregistrarea timpului; aparate elec-
trice pentru demachiat; teleimprimatoare; apa-
rate şi instrumente pentru astronomie; instru-
mente pentru măsurători topografice; aparate 
şi instrumente de cântărit; instrumente de na-
vigaţie; aparate şi instrumente optice; aparate 
şi instrumente pentru fizică; aparate şi in-
strumente pentru chimie; instrumente de mă-
sură; aparate electrice de măsură; instru-
mente de control al cazanelor; instrumente 
cosmografice; instrumente meteorologice, apa-
rate de semnalizare navală; instrumente de 
observaţie; aparate de comandă pentru vehi-
cule (calculatoare de bord); instrumente pen-
tru navigaţie prin satelit; aparate electrice de 
reglare; aparate de măsură de precizie; apa-
rate şi instrumente optice; receptoare (audio, 
video); prisme (optică); brichete pentru auto-
mobile; imprimante pentru calculator; dispo-
zitive pentru schimbarea acelor pentru pick-
upuri; suporturi de retorte; aparate de uscat 
fotografii; dispozitive de curăţat pentru discuri 
de pick-up; bătătoare pentru stingerea focului; 
lunete de vizare pentru arme de foc; eprubete; 
indicatoare de presiune pentru supape; fire 
magnetice; fire de telegraf; fire de telefon; fire 
electrice; conductoare electrice; învelişuri 
pentru cabluri electrice; fire din aliaje metalice; 
programe de calculator; programe pentru 
jocuri de calculator; programe înregistrate de 
operare pe calculator;  pick-upuri; procesoare 
(unităţi centrale de prelucrare); indicatoare ale 
nivelului de apă; publicaţii electronice des-
cărcabile; pupitre de distribuţie (electricitate); 
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tablouri de comandă (electricitate); radare; 
tuburi electronice cu vid (radio); antene 
(radianţi); emiţătoare; aparate de radio; 
aparate de radio pentru vehicule; rame pentru 
diapozitive; rastere pentru fotogravuri; staţii de 
radio portative; regulatoare electrice de 
lumină; regulatoare de tensiune pentru 
vehicule; variatoare electrice de lumină (va-
riatoare); regulatoare pentru iluminarea scenei; 
regulatoare de viteză pentru pick-upuri; 
redresoare de curent; cuve de spălare (foto-
grafie); trasatoare paralele; cronografe (apa-
rate de înregistrare a timpului), relee electrice; 
curele de siguranţă (altele decât cele pentru 
scaune de vehicule sau echipament sportiv); 
radiografii, altele decât de uz medical; 
reostate; aparate pentru respiraţie, cu ex-
cepţia celor pentru respiraţie artificială; respi-
ratoare pentru filtrarea aerului; retorte; ref-
ractometre; refractoare; grile de baterii de 
acumulatoare; pâlnii de difuzoare; zaharimet-
re; fibre optice (filamente conductoare de 
lumină); semafoare; fluiere pentru chemarea 
câinilor, fluiere de semnalizare; sextanţi; in-
ductoare (electricitate); plase de siguranţă; 
plase de protecţie împotriva accidentelor; alar-
me de incendiu; semnalizări luminoase sau 
mecanice; avertizoare cu sirenă de alarmă; 
scanere (informatică); cartele cu circuite 
integrate; racorduri electrice; sonare; balast 
pentru dispozitive de iluminat; rezistenţe elec-
trice; spectrografe; spectroscoape; indicatoare 
de viteză; alcoolmetre; sateliţi pentru uz 
ştiinţific; dispozitive de protecţie, de uz per-
sonal, împotriva accidentelor; aparate audio-
vizuale de predare; posturi radiotelegrafice; 
posturi radiotelefonice; sticlă pentru ochelari; 
sticlă optică; sticlă acoperită cu strat conduc-
tor electric; ochelari împotriva luminii orbito-
are; aparate stereoscopice; stereoscoape; au-
topompe pentru incendii; dozatoare de gaze 
sulfuroase (sulfitometre); dispozitive hands-
free pentru telefoane; aparate de uscat foto-
grafii; sferometre; circuite integrate; circuite 
imprimate; contoare; parcometre; dispozitive 
de numărat timbre poştale; înregistratoare 
kilometrice pentru vehicule; tahometre; maşini 
de calculat; tahimetre; dopuri pentru urechi; 
tampoane de urechi pentru scufundări; taho-
metre; procesoare de text; televizoare; teles-
coape; telepromptere; teletipuri; teleimprima-
toare; telefoane portabile; teodolite; termo-
metre, altele decât de uz medical; termostate; 
termostate pentru vehicule; creuzete; braţe 
acustice pentru pick-upuri; dispozitive totaliza-
toare; transistoare; raportoare; transforma-
toare; transformatoare ridicătoare (de tensiu-

ne); transformatoare; triunghiuri de semna-
lizare pentru vehicule în pană; cabluri de de-
maror pentru motoare; tuburi cu descărcare 
electrică, altele decât pentru iluminat; tuburi 
capilare; tuburi de radiaţii Roentgen, altele 
decât de uz medical; receptoare telefonice;  
turnichete automate; indicatoare de cantitate; 
avertizoare automate de pierderi de presiune 
în anvelopele autovehiculelor; indicator de 
nivel pentru benzină; indicatoare ale nivelului 
de apă; indicatoare de pierderi electrice; cea-
suri electronice emiţătoare de lumină; indi-
catori de înclinare; nivelmetre (instrumente 
pentru determinarea orizontalităţii);  nivelmet-
re cu mercur; nivele cu bulă de aer; urometre; 
aparate pentru amplificarea sunetului; accele-
ratoare de particule; sisteme de stropire pen-
tru protecţie împotriva focului; instalaţii elec-
trice pentru comandă la distanţă a opera-
ţiunilor industriale; dispozitive automate de 
control al direcţiei pentru vehicule; dispozitive 
de echilibrare; magnetoscoape; aparate pen-
tru reproducerea sunetului; maşini de facturat; 
încuietori electrice; înregistratoare pe bandă 
magnetică (sunetului, imaginii, informaţiei); 
dispozitive de protecţie la radiaţii X, altele 
decât de uz medical;  aparate pentru jocuri 
concepute pentru a fi utilizate numai cu 
ecrane independente sau monitoare; aparate 
pentru siguranţa traficului feroviar; aparate 
pentru prelucrare de informaţii; dispozitive 
electrice pentru deschiderea uşilor; aparate 
pentru transvazarea oxigenului; instalaţii elec-
trice pentru prevenirea furtului; dispozitive 
electrice pentru atragerea şi distrugerea in-
sectelor; aparate pentru divertisment conce-
pute pentru a fi utilizate cu un monitor sau 
ecran de afişare extern; aparate pentru înre-
gistrarea timpului; aparate pentru tăierea fil-
melor; aparate de uscat fotografii; cititoare 
optice; dispozitive de comandă pentru ascen-
soare; aparate de centrare a diapozitivelor; 
dozatoare; încărcătoare pentru acumulatoare 
electrice; avertizoare sonore electrice; aparate 
şi maşini de sondaj; dispozitive de salvare; 
dispozitiv pentru montarea filmelor de 
cinematograf; dispozitive catodice de protecţie 
împotriva coroziunii; cuploare (informatică); 
periferice de calculator; dispozitive antiparaziţi 
(electricitate); aparate de demagnetizare a 
benzilor magnetice; cuploare acustice; 
instrumente de alarmă; semnalizatoare de 
ceaţă, neexplozive; maşini de adunat; cititoare 
(informatică); aparate pentru controlul căldurii; 
fotocopiatoare; cititoare de coduri de bare; 
fiare de călcat electrice; filtre pentru măşti 
respiratorii; filtre pentru raze ultraviolete 
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pentru fotografie; lanterne magice; lanterne 
optice; lanterne de semnalizare; aparate foto-
grafice; aparate de satinat fotografii; obtu-
ratoare (fotografie); camere obscure (foto-
grafie); fotometre, flashes; aparate de mărit 
(fotografie); celule fotovoltaice; cutii pentru 
lentile de contact; tocuri de ochelari; tocuri 
pentru ochelari fără braţe; cutii pentru por-
tobiecte de microscop; huse speciale pentru 
aparate şi instrumente fotografice; aparate 
pentru cromatografie de laborator; cronografe 
(aparate pentru înregistrarea timpului); lănţi-
şoare pentru ochelari fără braţe; ciclotroane; 
compasuri (instrumente de măsură); frecvenţ-
metre; clepsidre cu nisip; îmbrăcăminte de 
protecţie împotriva focului; cipuri (circuite in-
tegrate); podometre; baloane meteorologice; 
linii ferate electrificate pentru montarea pro-
iectoarelor; paravane de azbest pentru pom-
pieri; căşti de protecţie pentru sport; şnururi 
pentru ochelari fără braţe; suporturi pentru 
aparate de fotografiat; apărătoare împotriva 
luminii orbitoare; conectoare electrice; tablouri 
de distribuţie; măşti de protecţie a feţei pentru 
muncitori; ecrane de proiecţie; ecrane radio-
logice de uz industrial; ecrane fluorescente; 
ecrane (fotografie); exponometre; electrozi 
pentru sudură; fiare de lipit electrice; fire 
electrice; elemente galvanice; epidiascoape; 
ergometre; indusuri (electrice); 

 
 

16   - stilouri; acuarele; albume; almanahuri; docu-
mente (aparate pentru plastifiat); (articole de 
birou); atlase; afişe, placaje, funde din hârtie 
(ambalaj); feţe de masă din hârtie; bilete 
(tichete); formulare; carnete; blocuri de desen; 
blocuri (papetărie); bibliorafturi; brăţări pentru 
instrumente de scris; broşuri; prospecte; hâr-
tie de copiat (papetărie); hârtie cerată; hârtie 
pentru aparate înregistratoare; hârtie pentru 
radiograme; hârtie pentru electrocardiografie; 
hârtie pentru sertare, parfumată sau nepar-
fumată; hârtie din pastă de lemn;  hârtie de 
copiat (articole de papetărie); hârtie perga-
ment; hârtie pentru scrisori; hârtie lumines-
centă; hârtie igienică; hârtie de ambalaje; 
hârtie Xuan pentru pictură şi caligrafie chi-
neză; hârtie; tăbliţe de scris; buletine de ştiri; 
cilindri pentru maşini de scris; role de vopsire 
pentru zugravi; compostoare; ceară de mode-
lat (cu excepţia celei de uz dentar); insigne 
din hârtie sau carton; tipare pentru croitorie; 
ziare; galvanotipuri; hectografe;  ecusoane 
(sigilii din hârtie); globuri terestre; gravuri; 
condeie de ardezie; mine de creion; suporturi 
pentru creioane; suporturi pentru cretă, supor-
turi de sigilii; etuiuri pentru carnete de cecuri; 

diagrame; planşe pentru gravat; tăbliţe de 
ardezie pentru scris; table şcolare; galioane 
(tipografie); planşe pentru desen; perforatoare 
de birou; pahare din hârtie pentru produse 
lactate; agrafe pentru bancnote; călăreţi 
pentru cartotecă; agrafe de prindere pentru 
instrumente de scris; semne de carte; vârfuri 
de trasat pentru desen; saci din hârtie sau din 
material plastic pentru ambalaje; cartonaje; 
tocătoare de hârtie (articole de birou); repre-
zentări grafice; calendare; calendare cu foi 
detaşabile; hârtie de calc; pânză de calc; 
adezivi pentru papetărie sau menaj; pietre 
pentru litografie; creioane; suporturi pentru 
mine; creioane-cărbune; imagini; decalcoma-
nii; tablouri (picturi) înrămate sau nu; carton 
din pastă de lemn; carton; cutii de carton 
pentru pălării; cartotecă; casete pentru hârtie 
(articole de birou); cartele de cartotecă; prese 
neelectrice pentru cărţi de credit; hărţi geo-
grafice; benzi din hârtie sau cartele pentru 
înregistrat programe de calculator; cartele 
perforate pentru maşini de tricotat tip Jac-
quard; cataloage; bobine pentru panglicile de 
cerneală; învelitori din hârtie pentru ghivece 
de flori; pensule; peneluri pentru pictori; pen-
sule de caligrafie; clape de maşini de scris, 
adeziv pentru papetărie sau menaj; peniţe de 
scris; ihtiocol pentru papetărie sau menaj; 
pastă de lipit pe bază de amidon pentru 
papetărie sau menaj; clişee tipografice; cărţi; 
registre (cărţi); carnete cu cotor; reviste de 
benzi desenate; piuneze; inele de hârtie pen-
tru trabucuri; plicuri (papetărie); suporturi de 
sigilii; cutii din carton sau din hârtie; cutii 
pentru picturi (rechizite şcolare); lichide corec-
toare; şabloane de copiat; benzi de hârtie; 
panglici pentru maşini de scris; benzi adezive 
pentru papetărie sau menaj; benzi cu cernea-
lă pentru imprimante de calculator; rigle 
(instrumente de măsură); folii din viscoză 
pentru ambalaj; folii cu bule de aer din mate-
rial plastic, pentru ambalarea sau condiţio-
narea mărfurilor; foi de celuloză regenerată 
pentru ambalaj; litere din oţel; litere (caractere 
tipografice); caractere (cifre şi litere); litografii; 
machete de arhitectură; timbre poştale; dese-
ne; materiale pentru modelare; material didac-
tic (cu excepţia aparatelor); articole de legă-
torie; maşini de birou pentru închis plicuri; 
adezivi de birou, de papetărie sau menaj; 
materiale de ambalaj pe bază de amidon; 
hârtie de filtru; maşini pentru imprimarea adre-
selor; aparate şi maşini de legat articole de 
birou; maşini de scris electrice sau neelec-
trice; aparate de fălţuit (articole de birou);  
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maşini de francat; cretă pentru litografie; cretă 
de scris; cretă pentru croitorie; cretă de mar-
cat; saci de gunoi din hârtie sau din material 
plastic; şevalete pentru pictură; furnituri pentru 
scris; instrumente de scris; ansambluri de 
imprimare portabile (articole de birou); bavete 
din hârtie; benzi autoadezive pentru papetărie 
şi menaj; apărătoare pentru degete (articole 
de birou); fire pentru copertare; cuţite de tăiat 
hârtie (articole de birou); numerotatoare; 
ambalaj din carton sau din hârtie pentru sticle;  
tablete de ceară pentru sigilii; coperte (pape-
tărie); etuiuri pentru paşaport; pelicule din 
material plastic, aderente extensibile pentru 
paletizare; modele de broderie; modele de 
scriere; oleografii; cărţi poştale muzicale; feli-
citări; cărţi poştale; gravuri; cornete de hârtie; 
pungi pentru cuptorul cu microunde; palete 
pentru pictori; batoane de cerneală; mape 
pentru documente; sugativă; pasteluri (creioa-
ne); scutece-chilot de unică folosinţă din 
hârtie sau din celuloză; penare; coperte 
(papetărie); periodice; ştergătoare de peniţe; 
perforatoare de birou; peniţe (articole de 
birou); peniţe de scris din aur; peniţe de oţel; 
peniţe de desen; culegeri de cântece; sigilii; 
ceară pentru sigilii; cărţi pentru anunţuri 
(papetărie); planşete cu clamă pentru hârtii; 
plăci cu adrese pentru maşinile de scris 
adrese; batiste din hârtie; pelicule din material 
plastic pentru ambalaj; scutece de unică 
folosinţă din hârtie sau celuloză; tăvi de 
corespondenţă; tăvi pentru aranjarea şi numă-
rarea monedelor; suporturi de hârtie pentru 
carafe; suporturi-presă pentru cărţi; suporturi 
de sigilii; suporturi pentru halbe de bere; 
suporturi pentru peniţe şi creioane; suporturi 
pentru fotografii; tuşiere pentru ştampile; 
ongleuri (legătorie); şerveţele de masă din 
hârtie; benzi de hârtie gumată (papetărie); 
aşternuturi netextile pentru imprimerie; pânze 
impregnate cu cerneală pentru maşini de 
reprodus documente; pânze impregnate cu 
cerneală pentru aparate de multiplicat; 
prespapieruri; truse pentru scris (penare); 
instrumente pentru desen; produse pentru 
ştergere; articole de birou (cu excepţia mobi-
lelor); instrumente de scris; rechizite şcolare; 
distribuitoare de bandă adezivă (articole de 
papetărie); aparate manuale pentru etiche-
tare; cleme pentru hârtie; maşini electrice sau 
neelectrice de ascuţit creioane; imprimate; 
prospecte; orare imprimate; compostoare; 
repertorii; gume (lipiciuri pentru papetărie sau 
menaj);  reproduceri grafice; multiplicatoare; 
tocuri; stilouri; şerveţele pentru demachiat din 
hârtie; şerveţele de toaletă din hârtie; răzui-

toare de birou; agrafe de birou; produse 
pentru ştergere; probe biologice pentru micro-
scoape (material didactic); probe histologice 
(material didactic); statuete din mucava; bureţi 
pentru şters tabla; cadre de cules (impri-
merie); ceară pentru sigilii; tabele aritmetice; 
suporturi pentru afişe din hârtie sau carton; 
caiete; articole de papetărie; transparente 
(papetărie); şabloane (papetărie); tuburi din 
carton; tuş chinezesc; umectante (articole de 
birou); buretiere de birou; indicatoare neelec-
trice (pentru arătat la hartă); ambalaje din 
carton sau din hârtie pentru sticle; maşini de 
birou pentru închis plicuri; maşini de sigilat de 
birou; aparate de realizat viniete; aparate 
pentru montaj fotografic; aparate şi maşini 
pentru legat (articole de birou); manuale; filtre 
de cafea din hârtie; steguleţe din hârtie; hârtie 
metalizată argintie; forme de modelaj pentru 
argilă; fotogravuri; fotografii; cutii pentru 
şabloane; pânze pentru pictură; cromolito-
grafii; borcănaşe pentru acuarele; cerneluri 
pentru corectat (heliografie); cerneluri; căli-
mări; planuri ozalid; mătănii; bile de pix; 
clasoare (articole de birou); caractere tipo-
grafice; ştampile pentru adrese; ştampile; 
suporturi pentru afişe din hârtie sau carton; 
planşe pentru gravat, etichete, cu excepţia 
celor din materiale ţesute; 

 

18   - bastoane pentru munte; portofele; portofele 
pentru cărţi de vizită; frâie (harnaşament); 
garnituri de harnaşament; piese din cauciuc 
pentru scări de şa; piele de căprioară (cu 
excepţia celor pentru curăţare); umbrele; 
parasolare; genţi pentru documente (maro-
chinărie); articole de şelărie; cadre de umbre-
le sau de umbrele de soare; cadre pentru 
genţi de mână; valve din piele; bice; înlocuitori 
de piele; piele brută sau semiprelucrată; 
imitaţii de piele; huse de arc din piele; inele 
pentru umbrele; cutii din piele pentru pălării; 
cutii din piele sau din imitaţie de piele; cutii din 
fibre vulcanizate; portmonee; pungi pentru 
bani împletite; legături pentru şei; crupoane; 
articole de şelărie; săculeţe din piele pentru 
ambalaj; imitaţii de piele; genunchiere pentru 
cai; botniţe, frâie fără zăbală; casete pentru 
articole de toaletă, numite „vanity cases”;  
şnururi din piele; îmbrăcăminte de mobilă din 
piele; maţe pentru cârnaţi; îmbrăcăminte 
pentru animale; garnituri din piele pentru 
mobile; zgărzi pentru animale; zgărzi pentru 
câini; mape pentru partituri; rucsacuri pentru 
transportat copii; membrane pentru separarea 
foiţelor de aur; bice cu mai multe curele (bice); 
căptuşeală pentru şei de călărie; potcoave; 
chingi din piele; învelitori din piele (blănuri); 
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cergi pentru cai; portmonee; blănuri (piei de 
animale); raniţe; chingi din piele; banduliere 
(curele) din piele; curele de harnaşament; 
curele de patine; curele din piele (şelărie);  
barete din piele pentru legat sub bărbie; 
curele pentru scări de şa; mânere de umbrelă; 
mânere de baston; mânere de valiză; 
rucsacuri; cufere pentru voiaj; şei pentru cai; 
plase pentru provizii; tije de umbrelă; scări de 
şa; saci pentru alpinişti; saci de voiaj;  truse 
de voiaj (marochinărie); rucsacuri pentru 
purtat copii; huse pentru îmbrăcăminte, pentru 
voiaj, poşete; truse de scule din piele; genţi cu 
rotile; saci de plajă; saci de sport; saci de 
camping; sacoşe pentru provizii; genţi pentru 
şcolari; cufere pentru voiaj; cutii din piele sau 
imitaţii din piele; desagi pentru hrana cailor; 
zăbale (harnaşament); bastoane; bastoane de 
umbrelă; scaune-baston; dârlogi (hăţuri); 
căpestre; hamuri pentru animale; etuiuri 
pentru chei (marochinărie)]; gâtare pentru 
hamuri la cai; valize; mape; mape pentru 
documente; huse de şa pentru cai; huse 
pentru umbrele; şevro; piei finisate; piei de 
animale; piei de bovine; hăţuri (dârlogi), apă-
rătoare de ochi (harnaşament); tolbe de 
vânătoare; 

 

20   - tobe de înfăşurare, nemetalice, nemecanice, 
pentru furtunuri; garnituri nemetalice pentru 
ferestre; borduri de plută; butoaie din lemn 
pentru decantat vinul; geamanduri nemetalice 
(amarare); butoaie nemetalice; butoiaşe 
nemetalice; brăţări de identificare pentru 
spitale; bufete; busturi din lemn, ceară, ghips 
sau materiale plastice; busturi pentru croitorie; 
suluri de căpătâi; evantaie; bancuri de lucru; 
bancuri de lucru cu menghine nemetalice; 
cuiere de haine; cuiere de haine (mobile); 
standuri de prezentare; vitrine (mobilier); 
standuri de prezentare pentru ziare; ceară 
gofrată pentru stupi; firme din lemn sau 
plastic; gabarite de încărcare pentru căi 
ferate; şuruburi nemetalice; cuibare; sicrie; uşi 
de mobilă; şnururi de perdele, altele decât 
cele din materiale textile; şuruburi nemetalice; 
divane; tablouri de agăţat chei; tablouri de 
afişare; catarge pentru arborat steaguri; reci-
piente nemetalice pentru combustibili lichizi; 
recipiente de ambalare din materiale plastice; 
jardiniere (mobile); inele de perdele; capace 
nemetalice; cleme de cablu nemetalice; cleme 
pentru cabluri sau tuburi, din materiale 
plastice; nituri nemetalice; înlocuitori de baga; 
încuietori nemetalice, altele decât cele elec-
trice; încuietori nemetalice pentru vehicule; 
perdele din mărgele pentru decoraţiuni; dispo-
zitive de închidere pentru sticle, nemetalice; 

dopuri de plută pentru sticle; oglinzi; oglinzi de 
mână (oglinzi de toaletă);  bambus; stâlpi de 
ascuţit ghearele pentru pisici; gheare de 
animale; copite de animale; corali; spumă de 
mare; fanoane brute sau semiprelucrate; 
coarne de cerb; baga;  cochilii (scoici); corn 
brut sau semiprelucrat; coarne de animal; 
articole din palmier rotang; fildeş brut sau 
semiprelucrat; fildeş vegetal; paie împletite 
(cu excepţia rogojinilor); împletituri de paie; 
obiecte de artă din lemn, din ceară, din ghips 
sau din materiale plastice; benzi de lemn; 
trestie (material pentru împletit); canapele; 
galerii de draperii; bobine de lemn (pentru fire, 
mătase, şnur); supape metalice (altele decât 
organe de maşini); clapete pentru conducte 
de apă din materiale plastice; doage; chei sub 
formă de cartele din materiale plastice; 
covoraşe pentru ţarcuri de bebeluşi; capră de 
tăiat lemne; rotile nemetalice pentru paturi; 
rotile de mobile, nemetalice; monturi pentru 
perii; mobile decorative care produc sunete; 
leagăne; ţăruşi nemetalici pentru corturi; inele 
de perdele; comode; containere nemetalice; 
birou de scris; căsuţe pentru animale de 
companie; coşuri (panere); coşuri nemetalice; 
cutii de lemn pentru sticle; robinete de butoaie 
nemetalice; fotolii; scaune de coafor; paturi de 
spital; paturi de lemn; paturi; blaturi de masă; 
cârlige nemetalice pentru cuiere de haine; 
cârlige de perdele; cuiere (cârlige) nemetalice 
pentru haine; scări din lemn sau din materiale 
plastice; ţarcuri pentru bebeluşi; manechine; 
saltele cu aer, altele decât cele de uz medical; 
somiere de pat; saltele; paturi hidrostatice; 
altele decât cele de uz medical; mobile de 
metal; mobile de birou; mobilier şcolar; saci 
de dormit pentru camping; mobile (obiecte 
pentru decorare); şine de perdele; numere de 
casă nemetalice, neluminoase; fişiere (mobi-
le); cercuri nemetalice pentru butoaie; piese 
de mobilier; pereţi despărţitori din lemn pentru 
mobile; sidef brut sau semiprelucrat; plăci de 
sticlă pentru oglinzi; plăci de chihlimbar; plăci 
de înmatriculare, nemetalice; plăci de identi-
tate, nemetalice; platouri (palete) de încăr-
care, nemetalice; palete de transport, neme-
talice; palete de manipulare, nemetalice; 
tetiere (mobilă); araci; console (mobilier); 
suporturi pentru reviste; suporturi pentru cărţi; 
postamente pentru maşini de calculat; piedes-
tale pentru ghivece de flori; perne pentru 
animale de companie; perne;  suluri pentru 
căpătâi; perne cu aer, altele decât cele de uz 
medical; covoraşe de protecţie, detaşabile, 
pentru chiuvete; etajere; poliţe pentru biblio-
teci; cartoteci (mobile); rafturi de mobile; 
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rafturi de stupi; rafturi; benzi de lemn; benzi 
de paie; suporturi de şerveţele (mobile); su-
porturi pentru pălării; suporturi pentru butoaie, 
nemetalice; obiecte publicitare gonflabile; cul-
cuşuri pentru animale de interior; aşternuturi 
(cu excepţia lenjeriei de pat); încuietori 
nemetalice, altele decât cele electrice; dopuri; 
dopuri de plută pentru sticle; dopuri de plută; 
vergele pentru covoare de scări; pupitre; 
gherghefuri de brodat; baghete pentru rame 
de tablouri (şipci); rezervoare, altele decât 
cele din metal şi zidărie; grătare de iesle 
pentru furaje; galeţi de perdele; mânere 
nemetalice pentru unelte; mânere nemetalice 
pentru cuţite; mânere pentru uşă, nemetalice; 
mânere nemetalice pentru secere; viviere 
pentru păstrarea peştelui viu; secreter; scau-
ne metalice; scaune; bănci (mobile); paie 
pentru degustarea de băuturi; cuve neme-
talice; rafturi de stupi; sofale; dispozitive de 
închidere pentru recipiente (nemetalice); dis-
pozitive de închidere pentru sticle (neme-
talice); statui din lemn, ceară, ghips sau 
materiale plastice; statuete din lemn, ceară, 
ghips sau materiale plastice; valve de stridii; 
sticlă argintată (fabricare de oglinzi); stelaje; 
bare de chihlimbar sintetic; tejghele (mese); 
suporturi pentru umbrele; rastele de arme; 
măsuţe pentru computere; măsuţe de toaletă; 
măsuţe pentru maşini de scris; mese de 
desen; butuci (mese pentru măcelari); mese 
de masaj; mese metalice; birou de scris; 
măsuţe de servit; bufete rulante; mese; scări 
de lemn sau din materiale plastice; scaune; 
scaune înalte pentru bebeluşi; cufăraşe 
(mobile); tăbliţe din lemn sau material plastic; 
taburete; ambalaje pentru transportul artico-
lelor din sticlă; jgheaburi nemetalice pentru 
amestecarea mortarului; cărucioare (mobilier); 
împletituri de paie; scări mobile pentru 
îmbarcarea pasagerilor (nemetalice); saltele 
de paie; decoraţiuni din materiale plastice 
pentru alimente; stupi de albine; lavoare; urne 
funerare; figurine din ceară; garnituri de uşi 
nemetalice; furnituri nemetalice pentru sicrie; 
garnituri nemetalice pentru paturi; baghete 
pentru rame de tablouri; garnituri de mobile, 
nemetalice; garnituri nemetalice pentru feres-
tre; premergătoare pentru bebeluşi; huse 
pentru îmbrăcăminte (garderoburi); animale 
împăiate; păsări împăiate; balamale neme-
talice; şezlonguri; prăjini nemetalice; paravane 
(mobile); dulapuri; dulapuri de farmacie; 
dulăpioare nemetalice cu plasă pentru ali-
mente; dulapuri pentru vase; storuri din bam-
bus; storuri de interior pentru ferestre (mobi-
lier); storuri din lemn împletit (mobilier); storuri 

de interior pentru ferestre (mobilier); paravane 
de protecţie pentru şemineuri (cămine); chih-
limbar; sertare; cutii din lemn sau din 
materiale plastice; cutii pentru jucării; cutii de 
scrisori (altele decât cele din metal sau 
zidărie); cutii din lemn pentru sticle; distri-
buitoare nemetalice fixe pentru distribuirea 
şerveţelelor; 

 

21   - acvarii de interior; găleţi; bibelouri chinezeşti 
(porţelanuri); farfurii; farfurii din hârtie; farfu-
rioare; pahare fără picior; bomboniere; fri-
teuze neelectrice; damigene; busturi din por-
ţelan, pământ ars sau sticlă; vaze pentru flori; 
suporturi pentru flori (aranjamente florale); 
cupe pentru fructe; scăldătoare pentru păsări; 
cădiţe portabile pentru nou-născuţi; instru-
mente cu ventuze pentru desfundarea ţevilor; 
aparate neelectrice de făcut vafe; recipiente 
pentru gheaţă; căldări pentru cărbune; reci-
piente din materiale ţesute; frigărui (ţepuşe 
metalice); suporturi pentru prosoape (inele şi 
bare); întinzătoare de pantaloni; dispozitive de 
întins îmbrăcămintea; suporturi pentru întins 
cămă-şile; păr pentru perii; voliere (colivii mari 
pentru păsări); pâlnii; bătătoare pentru 
covoare; firme din porţelan sau sticlă; discuri 
de sfeşnice; ghivece de flori; oale de noapte; 
oale pentru clei; servicii de condimente; 
carafe; piepteni; piepteni pentru animale; 
bureţi abrazivi de baie; bureţi de menaj; bureţi 
de toaletă; aparate deodorizante pentru uz 
personal; suporturi pentru bureţi; suporturi 
pentru scobitori; suporturi pentru săpun; 
suporturi pentru plante (aranjamente florale); 
suporturi pentru pămătufuri; suporturi pentru 
role de hârtie igienică; scânduri de călcat; 
planşete de tăiat pentru bucătărie; planşete 
de pâine; scânduri de spălat rufe; strecurători; 
hote de bucătărie; recipiente pentru menaj 
sau bucătărie; vase de bucătărie; sticle 
(recipiente); sticle pentru chimicale (reci-
piente); recipiente termoizolante pentru 
băuturi; recipiente termoizolante pentru ali-
mente; boluri de sticlă; grătare (ustensile 
pentru gătit); închizătoare pentru capace 
pentru cratiţe; piei de căprioară pentru curăţat; 
scobitoare; produse ceramice pentru menaj; 
majolică; porţelanuri; perii; instrumente pentru 
curăţat acţionate manual; cratiţe; învelitori 
pentru ghivece de flori, altele decât cele de 
hârtie; pămătufuri pentru bărbierit; cuşti pentru 
animale de companie; piele de lustruit; forme 
(calapoade) pentru pantofi; inele pentru 
şerveţele; inele şi bare pentru şerveţele; inele 
pentru păsări; puşculiţe; coşuleţe de pâine; 
coşuri împletite de uz casnic; iesle pentru 
animale; cutii pentru biscuiţi; cutii pentru ceai; 
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căzi de spălat rufe; bidoane (ploşti); gamele; 
cazane; filtre de cafea neelectrice; cafetiere 
neelectrice; râşniţe de cafea manuale; silice 
topită (produse semifinite), cu excepţia celei 
pentru construcţii; halbe de bere; halbe de 
bere cu capac; curse pentru şobolani; capace 
de oale; capace pentru acvarii de interior; 
capace pentru untiere; capace pentru vase; 
capace pentru platouri de brânză; cârlige 
pentru încheiat nasturii (la ghete); carafe; 
casolete de ars mirodenii; recipiente pentru 
gheaţă; pâlnii; capcane pentru insecte; linguri 
de amestecat (ustensile de bucătărie) 
polonice de bucătărie; palete (accesorii pentru 
masă); palete pentru tarte; spatule (ustensile 
de bucătărie); untiere; materiale pentru perii; 
materiale de lustruit (cu excepţia celor de 
hârtie şi piatră); maşini de făcut tăiţei acţio-
nate manual; aparate şi maşini neelectrice de 
lustruit de uz casnic; râşniţe de piper manua-
le; desprăfuitoare neelectrice; mături; sacoşe 
termoizolante; seringi de glazurat; străchini; 
mozaic din sticlă, cu excepţia celui pentru 
construcţii; bureţi de sârmă pentru curăţat; 
savoniere; curse pentru şoareci; veselă; 
ciururi de stropitoare; duze de ibric; duze de 
furtun pentru stropit; servicii pentru picnic 
(veselă); truse de toaletă; aţă dentară; fire de 
sticlă, cu excepţia celor de uz textil; palete 
pentru tarte; instrumente pentru tăiat coca; 
stropitori de mână; seringi pentru stropirea 
florilor şi a plantelor; cârpe pentru curăţat; 
deşeuri de lână pentru curăţat; câlţi pentru 
curăţat; beţişoare chinezeşti (tacâmuri); beţi-
şoare pentru cocteiluri; solniţe de piper; 
mănuşi de menaj; mănuşi de lustruit; mănuşi 
de grădinărit; discuri pentru a împiedica 
laptele să dea în foc; platouri de uz casnic; 
platouri de uz casnic din hârtie; tăvi turnante 
pentru bucătărie; platouri cu capac pentru 
servirea legumelor; tăvi (platouri de servit); 
încălzitoare neelectrice pentru biberoane; 
sfeşnice; suporturi de farfurii; suporturi de 
carafe, cu excepţia celor din hârtie şi altele 
decât feţe de masă; suporturi pentru lista de 
meniuri; suporturi de cuţite pentru masă; 
suporturi pentru fiare de călcat; ouare; 
suporturi de grătare; bureţi abrazivi pentru 
bucătărie; tampoane metalice pentru curăţat; 
adăpători; pulbere de sticlă pentru decora-
ţiuni; produse ceramice pentru menaj; fier-
bătoare neelectrice; oale de fiert sub presiu-
ne, neelectrice; sticlă pictată; veselă; porţela-
nuri; obiecte din faianţă; cristaluri (sticlărie); 
ustensile cosmetice; ustensile de toaletă; 
prese pentru pantaloni; servicii de condi-
mente; aparate neelectrice pentru dema-

chiere; articole de uz casnic pentru refri-
gerarea alimentelor, conţinând fluide pentru 
schimb de căldură; distribuitoare de hârtie 
igienică; ceruitoare de parchet neelectrice; 
deschizătoare de sticle; suporturi pentru întins 
mănuşile; trăgătoare de cizme; făraşe pentru 
firimituri; dispozitive pentru menţinerea formei 
cravatelor; cârlige de rufe; dopuri de sticlă; 
pudriere; pulverizatoare de parfum; pufuri de 
pudră; desprăfuitoare neelectrice; distribui-
toare de săpun; piepteni; piepteni electrici; 
site (ustensile de menaj); coarne de băut; 
limbi de încălţat pantofi; discuri de sfeşnic; 
butoane (mânere) din porţelan; salatiere; 
zaharniţe; mixere neelectrice; palete neelec-
trice de uz casnic; servicii (veselă); servicii de 
cafea; servicii de lichior; servicii de ceai; site 
de cenuşă (ustensile de menaj); strecurătoare 
de ceai; sifoane (pentru apă gazoasă); pipete 
(furtunuri de tras vinul din butoaie); sucitoare 
pentru patiserie; cratiţe ermetice (cu fierbere 
rapidă); raşchete metalice pentru curăţat 
duşumeaua; ţesale; emulgatoare neelectrice 
de uz casnic; storcătoare de fructe de uz 
menajer neelectrice; solniţe; recipiente pentru 
băut; şerbetiere; recipiente termoizolante; 
pahare din plastic sau din hârtie; stacane; 
recipiente de băut; statui din porţelan; cera-
mică sau sticlă; statuete din porţelan, 
ceramică sau sticlă; sticlă pentru geamuri de 
vehicule (produse semifabricate); sticlă (mate-
rii prime); sticlă de culoarea opalului; sticlă 
care încorporează conductori electrici; sticlă 
emailată; sticlă brută sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei folosite în construcţii; vată de 
sticlă, cu excepţia celei pentru izolaţii; fibre de 
sticlă, altele decât pentru izolare sau de uz 
textil; supiere; frânghii de întins rufe; lighene; 
farfurii; farfurii de unică folosinţă; răzătoare 
(ustensile de menaj); recipiente termoizolante; 
terarii de apartament (pentru plante); terarii de 
apartament (pentru animale); cârpe pentru 
spălat duşumele; cârpe pentru curăţat; cârpe 
pentru înlăturarea prafului; ştergătoare de 
mobilă; litiere pentru animale; urne, aparate 
pentru răspândirea aerosolilor (altele decât 
cele folosite în scopuri medicale); sprayuri de 
gură; râşniţe manuale de uz casnic, ceruitoare 
neelectrice pentru încălţăminte, instrumente 
pentru stropire; ustensile de menaj; ustensile 
de bucătărie; vase pentru bucătărie; filtre 
pentru menaj; filtre de cafea neelectrice; 
flacoane; gamele; forme (ustensile de bucă-
tărie); forme pentru cuburi de gheaţă; forme 
pentru bucătărie; friteuze neelectrice; tocuri 
pentru piepteni; coşuleţe de pâine; apărătoare 
de muşte; filtre de ceai; ceainice; ceşti; prese 
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de usturoi (ustensile de bucătărie); huse 
pentru scânduri de călcat; boluri pentru ceai; 
boluri de sticlă; mopuri; shakere; tirbuşoane; 
păr de porc; perii pentru spălarea veselei; 
perii pămătufuri pentru curăţarea recipientelor; 
perii pentru sticlele de lampă; perii pentru cai; 
perii de sârmă pentru curăţat; periuţe de dinţi; 
perii de dinţi electrice; truse pentru îngrijit 
animalele (perii şi pensule); mături mecanice; 
perii pentru încălţăminte; perii de toaletă; perii 
electrice (cu excepţia celor care sunt părţi de 
maşini); perii; periuţe pentru sprâncene; perii 
de unghii; ouă de ipsos puse în cuibare; iesle 
pentru animale; cutii pentru distribuirea 
şerveţelelor de hârtie; lăzi de gunoi; 

 

24   - flanel (ţesătură); catifea; lenjerie de casă; 
lenjerie din damasc; lenjerie de baie (cu 
excepţia articolelor de îmbrăcăminte); lenjerie 
de pat; lenjerie de masă (cu excepţia celor din 
hârtie); dublură (ţesături); finet; pâslă din 
material textil pentru maşini de imprimat; 
jerseu (material); şervete de marcare a locului 
la masă (cu excepţia celor din hârtie);  dro-
ghet; perdele de duş din materiale textile sau 
din materiale plastice; perdele din materiale 
textile sau din materiale plastice; tul; zefir 
(ţesătură); pavilioane (drapele); canava pentru 
tapiserie sau broderie; muselină; crep (ţesă-
tură); crepon; învelitori din materiale textile 
pentru mobilă; ţesături de uz textil; materiale 
filtrante (textile); tapet din materiale textile; 
textile; materiale plastice care înlocuiesc 
ţesăturile; saci de dormit (lenjerie de pat); 
pânză de sac; moleschin (ţesătură); feţe de 
pernă; feţe de saltea; învelitori de pat; brocar-
turi; mănuşi de baie; batiste din materiale 
textile; pleduri de călătorie; căptuşeli din 
materiale textile pentru pălării; suporturi de 
carafe (lenjerie de masă); şnururi din mate-
riale textile pentru susţinerea draperiilor; 
cuverturi de pat; învelitori din materiale plas-
tice pentru mobile; prosoape din materiale 
textile; şerveţele de masă din materiale textile; 
seturi de masă, cu excepţia celor din hârtie; 
pânză de cânepă; huse pentru saltele; pânză 
gumată, cu excepţia celei de papetărie; pânză 
din materiale textile pentru maşini de impri-
mat; pânză; draperii de uşă; giulgiuri; şer-
veţele demachiante din materiale textile; 
şerveţele de toaletă din materiale textile; şer-
veţele de masă, cu excepţia celor de hârtie; 
plase contra ţânţarilor; muşama (feţe de 
masă); feţe pentru masă de biliard; tafta 
(ţesătură); ţesături de in; ţesături pentru lenje-
rie; ţesături impermeabile la gaz pentru 
baloane aerostatice; ţesături de iută; ţesături 
pentru încălţăminte; ţesături de ramia; ţesături 

din spartă; ţesături de mătase artificială; 
ţesături din fibră de sticlă de uz textil; damasc 
(ţesături); ţesături adezive destinate aplicării 
la cald; ţesături de in; stofă de mobilă; ţesături 
de cânepă; dublură (ţesături); material textil 
de căptuşeală pentru încălţăminte; ţesături 
acoperite de motive desenate pentru broderie; 
ţesături din janilie; etamină; tricoturi; ţesături 
de bumbac; ţesături de mătase; ţesături de 
mătase pentru şabloane de imprimat; stofe de 
lână; ţesături elastice; ţesături; ţesături imi-
tând piei de animale; gaz (ţesătură); pânză 
pentru strecurat brânză; stambă; marabu 
(ţesături); tul; steaguri (cu excepţia celor de 
hârtie); flanel (ţesătură); absorbante din 
materiale textile (flanel); pânză groasă de 
cânepă; huse pentru capace de WC; huse de 
protecţie pentru mobilă; huse pentru perne; 
şeviot (ţesături); etichete ţesute; 

 

25   - pelerine; bandane; lenjerie de corp; lenjerie 
de corp sudorifugă; bluze; bluze cu guler; boa 
(eşarfe din pene), body-uri; botine; pantaloni 
de călărie; pantaloni; încălţăminte de fotbal; 
sutiene; gulere de haină (îmbrăcăminte); gule-
re false; plastroane de cămăşi; voaluri (îmbră-
căminte); galoşi; cravate; lavaliere; jambiere; 
ghetre; carâmbi de cizme; veste; tricoturi 
(îmbrăcăminte); tricoturi; tocuri; indispensabili; 
glugi (îmbrăcăminte); carcase de pălării; bu-
zunare de hârtie; buzunăraşe (îmbrăcăminte); 
buzunare de haine; fulare; cozoroace (articole 
pentru acoperirea capului); colanţi; combine-
zoane (îmbrăcăminte); combinezoane de schi 
nautic; corsete; costume; costume de baie; 
costume de bal mascat; costume de plajă; 
jachete tricotate (îmbrăcăminte); veste de 
pescar; livrele; corsete; maiouri de corp; man-
şete (îmbrăcăminte); plastroane de cămăşi; 
mantile; mantouri; măşti pentru dormit; blănuri 
(îmbrăcăminte); mitene; mitre (îmbrăcăminte); 
manşoane (îmbrăcăminte); elemente metalice 
pentru încălţăminte; bavete, cu excepţia celor 
din hârtie; pelerine; caschete; ciorapi; papuci 
de baie; încălţăminte de plajă; pantofi de 
sport; încălţăminte; îmbrăcăminte de hârtie; 
haine de stradă; articole de îmbrăcăminte; 
îmbrăcăminte pentru automobilişti; îmbrăcă-
minte pentru ciclişti; tricouri; gabardine 
(îmbrăcăminte); jerseuri (îmbrăcăminte); arti-
cole de îmbrăcăminte din imitaţie de piele; 
articole de îmbrăcăminte din piele, tricoturi 
(îmbrăcăminte); uniforme; îmbrăcăminte; ra-
me de încălţăminte; patrafire; paltoane; par-
cas (mantouri scurte 3/4); scutece din 
materiale textile; pelerine; mănuşi (articole de 
îmbrăcăminte); pijamale; chiloţi de baie; fula-
re; rochii; impermeabile; bentiţe pentru cap; 
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jartiere; jartiere pentru şosete bărbăteşti; por-
tjartiere;  căptuşeli confecţionate (părţi din 
îmbrăcăminte); apărătoare contra transpira-
ţiei; tălpi; bretele; bocanci; centuri (îmbrăcă-
minte); centuri pentru păstrarea banilor 
(îmbrăcăminte); trusouri pentru nou-născuţi; 
dispozitive antiderapante pentru încălţăminte; 
pulovere; talonete pentru ciorapi; rame de 
încălţăminte; rase (haine bisericeşti); cămăşi; 
saboţi (încălţăminte); sandale; cizme; sariuri; 
pulovere groase; căpute de încălţăminte; 
branţuri; togi; chiloţi; pantofi de gimnastică; 
papuci; pantofi; turbane; articole pentru 
acoperirea capului; şorţuri (îmbrăcăminte); 
capoate; bombeuri de încălţăminte; căşti de 
duş; ciorapi; ciorapi sudorifugi; şaluri; pălării 
de hârtie; calote de pălării; bonete de baie; 
fulare; crampoane pentru încălţăminte de 
fotbal; scutece-chilot; barete pentru fixarea 
sub talpă a pantalonilor; şube; espadrile; 
fuste; jupoane; 

 

26   - franjuri; bigudiuri; paiete pentru îmbrăcăminte; 
găuri de şireturi pentru încălţăminte; bărbi 
false; benzi pentru fixarea manşetelor; broşe 
(accesorii de îmbrăcăminte); ace (altele decât 
articolele de bijuterie); coroane din flori 
artificiale; hamuri de susţinere pentru copii; 
păr fals; ghirlande artificiale; învelitori pentru 
ceainice; jabouri (dantele); cleme de pantaloni 
pentru ciclişti; agrafe de păr; piese care se 
lipesc la cald pentru repararea articolelor 
textile; copci de corsete; copci pentru încălţă-
minte; copci pentru îmbrăcăminte; încheie-
toare pentru bretele; fermoare de centuri; 
benzi cu autofixare (articole de mercerie);  
fermoare; fermoare pentru genţi; numere de 
tricou pentru probe sportive; insigne ornamen-
tale; ace; ace pentru maşina de dărăcit lâna; 
ace pentru legătorie; ace de şelărie; cutii de 
ace; găitane (pasmanterie); broderii; broderii 
din argint; articole de mercerie, cu excepţia 
firelor; articole decorative pentru păr; piese 
care se lipesc la cald, pentru ornamente de 
articole textile (mercerie); şnururi pentru 
bordare; broderii în aur; fireturi; ciucuri; nasturi 
tip capsă; cutii de croitorie; cosiţe de păr 
împletit; tivuri false; pasmanterie; croşete 
(mercerie); croşete de brodat; croşete pentru 
covoare; croşete pentru încălţăminte; panglici 
(pasmanterie); panglici pentru premiere 
(recompense); panglici elastice; litere pentru 
marcarea lenjeriei; fluturi (pasmanterie); mo-
ţuri de păr; degetare de cusut; volane de 
rochii; benzi pentru păr; papiote (bigudiuri); 
peruci; pene (articole de îmbrăcăminte); pene 
de păsări (accesorii pentru îmbrăcăminte); 
cheutori pentru îmbrăcăminte; balene de 

corsete; benzi pentru păr; brasarde; umere 
pentru îmbrăcăminte; pernuţe de ace cu gă-
mălie; perniţe de ace; pompoane; catarame 
(accesorii pentru îmbrăcăminte); catarame de 
pantofi; nasturi; nasturi tip capsă; rozete; 
volane plisate de tul (îmbrăcăminte); fileuri 
pentru păr; ceaprazuri (pasmanterie); ace de 
tricotat; ornamente pentru încălţăminte, cu 
excepţia celor din metale; paiete pentru 
îmbrăcăminte; ornamente de pălării, cu 
excepţia celor de metale preţioase; mustăţi 
false; festoane (broderii); fructe artificiale; flori 
artificiale; suveici pentru confecţionarea 
plaselor de pescuit; bonete pentru vopsirea 
părului; ciuperci pentru cârpit; sule de 
cizmărie; şireturi pentru încălţăminte; panglici 
pentru încreţit perdele; cordoane pentru 
îmbrăcăminte; cordoane de lână; agrafe de 
păr; suporturi pentru gulere; 

 

28   - jocuri automate cu fise; vehicule cu tele-
comandă (jucării); piscine (articole de jocuri 
sau de sport); surprize pentru petreceri; bloc-
starturi; plăci de bodyboarding; ghete cu 
patine (combinate); biberoane de păpuşi; 
muniţie pentru jocuri de paintball; fluturaşi 
(badminton); titireze (jucării); puzzle-uri; sus-
pensoare pentru sportivi; deltaplane; discuri 
zburătoare (jucării); discuri pentru sport; case 
de păpuşi; jocuri de domino; planşe de 
surfing; trambuline (articole de sport); planşe 
cu rotile (skate-board-uri); catarge pentru 
planşe de windsurfing; table de şah; table de 
dame; săgeţi pentru jocul de Darts; pomi de 
Crăciun din materiale sintetice; pahare de 
amestecat şi aruncat zaruri; zmei; pinatas; 
jucării; jucării pentru animale domestice; 
jucării de pluş; telefoane mobile (jucării); 
surprize pentru petreceri; jocuri electronice, 
altele decât cele concepute pentru a fi utilizate 
cu ecran de afişare independent sau monitor; 
jocuri de societate; jocuri de masă; jocuri cu 
inele; jocuri; caleidoscoape; camere de aer 
pentru mingi destinate jocurilor sportive; 
colofoniu; canturi de schiuri; taloane de bingo; 
cărţi de joc; căluşei; căluţi-balansoar (jucării); 
balansoare; popice; jocuri de popice; tacuri de 
biliard; crose de golf; crose de hochei; piei de 
focă (învelitori pentru schi); clopoţei pentru 
pomul de Crăciun; camere de păpuşi; jocuri 
de construcţie; confeti; bomboane explozive; 
patine de gheaţă; patine cu role; zaruri; arme 
pentru paintball; legături de schiuri; paturi de 
păpuşi; jocuri de ruletă; blocuri de construcţie 
(jucării); păpuşi; labe pentru înot; arcuri de tir; 
schiuri; schiuri nautice; schiuri pentru surfing; 
mah-jong-uri (domino chinezesc); ceară de 
schiuri; fluiere de momit vânatul; marionete; 
măşti de carnaval; măşti de teatru; măşti de 
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scrimă; catarge pentru plăci de windsurfing; 
cretă pentru tacuri de biliard; ţinte; ţinte 
electrice; modele de vehicule la scară redusă 
(miniaturi); mingi pentru jocuri sportive; benzi 
de amortizare pentru mese de biliard; 
apărători de genunchi (articole de sport); 
vârfuri pentru tacuri de biliard; apărători de cot 
(articole de sport); îmbrăcăminte de păpuşi; 
arme de scrimă; bastoane pentru majorete; 
parapante; mănuşi (accesorii de joc); pistoale 
(jucării); pistoale cu aer (jucării); capse 
detonante (jucării); capse pentru pistoale 
(jucării); jucărioare pentru sugari; potcoave 
pentru jocuri; suporturi de lumânări pentru 
pomul de Crăciun; suporturi pentru pomi de 
Crăciun; straturi de acoperire pentru schiuri; 
momeli pentru vânătoare sau pescuit; momeli 
mirositoare pentru vânat sau pescuit; 
materiale pentru tir cu arcul; accesorii de 
pescuit; vârtelniţe pentru zmei; baloane de 
săpun (jucării); dispozitive de marcat punctele 
pentru biliard; unelte de refacere a gazonului 
(accesorii de golf); căptuşeli de protecţie (părţi 
de îmbrăcăminte de sport); rachete; florete; 
curele pentru planşe de surfing; frânghii 
pentru planşe de windsurfing; centuri pentru 
halterofili (articole de sport); praştii; role 
pentru biciclete fixe de antrenament; 
lansatoare de harpoane (articole de sport); 
trotinete; boburi; plase de fluturi;  plase 
(articole de sport); raclete pentru schiuri; 
aparate de gimnastică; discuri pentru sport; 
haltere; centuri pentru căţărători; zăpadă 
artificială pentru pomi de Crăciun; rachete de 
zăpadă; lansatoare de talere (tir); mese de 
biliard; mese de biliard cu fise; mese pentru  
tenis de masă; mese pentru fotbal de masă; 
corzi de rachete; saci de criket; saci pentru 
crose de golf, cu sau fără roţi; tobogane (joc); 
vehicule cu telecomandă (jucării);  aparate 
pentru exerciţii fizice; jocuri de table; slipuri de 
susţinere pentru sportivi (articole de sport); 
ornamente pentru pomi de Crăciun, cu 
excepţia articolelor de iluminat şi a dulciurilor; 
aparate pentru aruncat mingi de tenis; aparate 
de prestidigitaţie; aparate pentru jocuri 
electronice, altele decât cele concepute 
pentru a fi utilizate cu ecran de afişare 
independent sau monitor; aparate şi 
dispozitive pentru bouling; jetoane pentru 
jocuri; huse special concepute pentru schiuri 
şi plăci de surfing; bile de joc; popice de 
biliard; bile pentru jocuri; globuri de sticlă cu 
zăpadă în interior, jocuri de şah; jocuri de 
dame; apărători de tibia (articole de sport); 
învelişuri pentru camuflare (articole de sport); 
extensoare; 

 
 
 
 
 

34   - rezervoare de gaz pentru brichete; foiţe 
absorbante pentru pipe de tutun; foiţe pentru 
ţigarete; brichete pentru fumători; punguţe de 
tutun; carnete de hârtie pentru ţigarete; hu-
midoruri pentru ţigări de foi; cutii de chibrituri; 
cremene; foarfeci pentru ţigări de foi; muştiu-
curi pentru ţigări de foi; muştiucuri pentru 
ţigarete; capete de ţigarete; muştiucuri de chi-
hlimbar destinate portţigaretelor pentru ţigări 
de foi şi ţigarete; scrumiere pentru fumători; 
tabachere pentru ţigări de foi; suporturi pentru 
pipe de tutun; dispozitive de curăţat pipe de 
tutun; ţigarete, ţigări; ţigarete conţinând 
înlocuitori de tutun, cu excepţia celor de uz 
medical; ţigarille; ţigări de foi; recipiente de 
tutun; suporturi pentru chibrituri; chibrituri; 
tutun; tutun de mestecat; tutun de prizat; 
tabachere; plante pentru fumat; pipe de tutun; 
dispozitive portabile pentru rularea ţigaretelor; 
filtre pentru ţigarete; capete de ţigarete; 

 

35   - servicii de abonamente la servicii de teleco-
municaţii pentru terţi; agenţii de import-export; 
agenţii comerciale de informaţii; agenţii de 
publicitate; analize de preţ de cost; închirieri 
de spaţii publicitare; servicii de audit; birouri 
de recrutare; sistematizarea informaţiei în 
fişiere electronice; contabilitate; facturare; 
transcrieri de comunicări; sondaje de opinie; 
studii de piaţă; informaţii pentru afaceri; infor-
maţii şi sfaturi comerciale pentru consumatori; 
investigaţii pentru afaceri; cercetarea pieţei; 
cercetări în domeniul marketingului; recrutare 
de personal; sfaturi în organizarea şi con-
ducerea afacerilor; consultanţă în probleme 
legate de personal; sfaturi în organizarea 
afacerilor, consultanţă pentru conducerea 
afacerilor; consultanţă profesională în afaceri; 
paginare în scopuri publicitare; consiliere 
profesională de afaceri pentru artişti interpreţi; 
servicii de revista presei; reactualizarea mate-
rialelor publicitare; prelucrare de texte; servicii 
de secretariat; servicii de stenografie; organi-
zare de expoziţii în scopuri comerciale sau 
publicitare;  servicii de abonamente la ziare 
pentru terţi; organizarea târgurilor pentru sco-
puri comerciale şi publicitare; servicii de 
secretariat; decorare de vitrine, estimare în 
afaceri comerciale; estimarea lemnului în 
picioare; estimare în domeniul lânăriei; 
întocmire de extrase de conturi; căutare în 
fişierele electronice, pentru terţi; căutare de 
sponsorizare; asistenţă în managementul 
afacerilor; sprijin în conducerea întreprinde-
rilor comerciale sau industriale; prezentarea 
produselor prin toate mijloacele de comunicare 
pentru vânzare cu amănuntul; previziuni eco-
nomice; vânzare la licitaţie; promovarea 
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vânzărilor pentru terţi; închirieri de maşini şi 
aparatură de birou; închirieri de timp publicitar 
în mijloacele de comunicare; închiriere de 
material publicitar; închiriere de automate de 
vânzare; închiriere de fotocopiatoare; publi-
care de texte publicitare; servicii de dactilo-
grafie; publicitate radiofonică; afişaj; difuzare 
(distribuţie) de eşantioane; difuzare de 
anunţuri publicitare; redactare de texte 
publicitare; publicitate; publicitate on-line într-o 
reţea computerizată; publicitate prin cores-
pondenţă; publicitate televizată; reproducere 
de documente; compilaţii statistice; servicii de 
căutare de informaţii din fişiere informatice; 
date referitoare la afaceri; sistematizarea 
informaţiei în fişiere electronice; întocmire de 
declaraţii fiscale; întocmire de extrase de 
conturi; întocmirea rubricilor publicitare în 
ziare; selectarea personalului prin teste psiho-
logice; administrarea hotelurilor; administrare 
comercială pentru licenţe de servicii şi 
produse pentru terţi; prelucrare administrativă 
pentru cereri de mărfuri; relaţii publice; servicii 
de manechine în scop publicitar sau de 
promovare a vânzărilor; servicii de relocare 
pentru afaceri; servicii de comparare a 
preţurilor; servicii de aprovizionare pentru terţi 
(achiziţie de bunuri şi servicii pentru alte 
întreprinderi); asistenţă în conducere de 
subantreprize (comerciale); servicii de pre-
luare de mesaje vocale pentru abonaţi tele-
fonici; reproducere prin heliografie; expertize 
în afaceri; asistenţă în managementul afa-
cerilor;  sprijin în conducerea afacerilor; pre-
zentarea produselor prin toate mijloacele de 
comunicare pentru vânzare cu amănuntul; 
promovarea vânzărilor pentru terţi; birouri de 
plasare; birouri de plasare, inclusiv prin reţele 
informatice şi Internet; 

 

38   - agenţii de presă; difuzare de programe de 
televiziune; televiziune prin cablu; buletine 
electronice (telecomunicaţii); informaţii în 
materie de telecomunicaţii; servicii de rutare şi 
joncţiune pentru telecomunicaţii; servicii de 
forumuri de discuţii pe Internet; asigurarea 
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea 
informatică mondială; furnizarea accesului la 
baze de date; furnizarea accesului la o reţea 
informatică mondială; furnizare de canale de 
telecomunicaţii destinate serviciilor de tele-
shopping; transmitere de mesaje;  transmi-
terea de mesaje şi imagini asistate de 
calculator; transmisii facsimil; transmitere de 
telegrame; comunicaţii prin terminale de cal-
culator; închirieri de aparate pentru tran-
smitere de mesaje; închiriere de timp de 
acces la reţele informatice mondiale; închirieri 

de modeme; închirieri de aparate de tele-
comunicaţii; închirieri de telefoane; închiriere 
de facsimile; radiodifuziune; comunicaţii prin 
reţele de fibre optice; radiotelefonie mobilă; 
comunicaţii prin terminale de calculator; 
transmisii prin satelit; servicii telegrafice; 
servicii telefonice; transmitere de facsimile; 
servicii de mesaje radio (radio, telefon sau 
alte mijloace de comunicaţii electronice); 
servicii de teleconferinţe (Internet); servicii 
telegrafice prin abonament; servicii de poştă 
vocală; 

 

40   - apretarea hârtiei; apretarea textilelor; vulcani-
zare (prelucrarea materialelor); prelucrarea 
pielii; stoarcerea sucurilor; brodare; galvani-
zare; gravare; decontaminarea materialelor 
periculoase; dezodorizarea aerului; prelu-
crarea pielii; călirea metalelor; congelarea 
alimentelor; placare cu aur; informaţii în 
domeniul prelucrării materialelor; placare cu 
cadmiu; calandrarea ţesăturilor; conservarea 
alimentelor şi a băuturilor; afumarea alimen-
telor; vopsirea pielii; vopsirea blănurilor; 
vopsirea încălţămintei; vopsirea textilelor; 
vopsirea ţesăturilor;  imprimare litografică; 
turnarea metalelor; satinarea blănurilor; 
cositorire;  cuprare; împăiere; tratarea hârtiei; 
tratarea apei; lucrări în lemn; prelucrarea 
peliculelor cinematografice; prelucrarea pielii; 
tratarea metalelor; prelucrarea blănurilor; 
tratarea blănurilor contra moliilor; reciclare de 
gunoaie şi deşeuri; tratarea stofelor împotriva 
moliilor; impermeabilizarea ţesăturilor; trata-
rea stofelor împotriva şifonării; ignifugarea 
ţesăturilor; prelucrarea stofelor şi a textilelor;  
decapare; prelucrarea lânii; înrămarea 
operelor de artă; tivirea ţesăturilor; colorarea 
geamurilor prin tratarea suprafeţelor; împros-
pătarea aerului; albirea ţesăturilor; purificarea 
aerului; sudare; retuşarea îmbrăcămintei; 
prelucrarea petrolului; tratarea deşeurilor 
(transformare); imprimarea desenelor; impri-
mare de fotografii; imprimare ofset; acoperirea 
(placarea) metalelor; poligrafie; polizare (şle-
fuire); morărit; croitorie; închirierea maşinilor 
de tricotat; închirierea generatoarelor; închi-
rierea aparatelor de climatizare; închirierea 
aparatelor de încălzire suplimentară; lamina-
re; developarea peliculelor fotografice; lucrări 
de ceramică; lucrări de forjare; asamblarea de 
materiale la comandă pentru terţi; legătorie; 
suflare (sticlărie); lucrări de şelărie; morărit; 
croirea stofelor; tăiere cu fierăstrăul; rafinare; 
tăierea şi debitarea lemnului; satinarea blă-
nurilor; argintare; incinerarea gunoaielor; gra-
vare; calandrarea ţesăturilor; urzire; sortarea 
deşeurilor şi a materialelor reciclabile 
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(transformare); fotocompoziţii; tighelirea ţesă-
turilor;  rabotare, piuarea stofelor; tăierea 
animalelor; incinerarea gunoaielor; îngustarea 
ţesăturilor, prin intrare la apă; servicii de 
tehnică dentară; confecţionarea cheilor; 
producere de energie; servicii de croitorie; 
servicii de curăţătorie; prelucrarea perso-
nalizată a blănurilor; fotogravare; frezare; 
cromare; servicii de separare a culorilor; 
galvanizare; serigrafie; şlefuirea sticlei optice; 

 

41   - agenţii de modele pentru artişti; academii 
(educaţie); închirierea de terenuri de tenis; 
împrumutul de cărţi; rezervarea de locuri 
pentru spectacole; înregistrări pe benzi video 
(filmare); creşe (educaţie); cultură fizică; 
servicii de discotecă; dresarea animalelor; 
servicii de dublaj;  jocuri de noroc; micro-
editare; informaţii în materie de educaţie; 
informaţii în materie de recreare; informaţii în 
materie de divertisment; studiouri de cinema; 
cluburi de sănătate (repunerea în formă 
fizică); servicii de cluburi (divertisment sau 
educaţie); cluburi de noapte; machetare 
pentru alte scopuri decât cel publicitar; 
microfilmare; montajul benzilor video; montaj 
de programe radiofonice şi de televiziune; 
music-hall; jocuri on-line într-o reţea de 
calculatoare; exploatarea publicaţiilor electro-
nice on-line nedescărcabile; educaţie reli-
gioasă; învăţarea gimnasticii; învăţământ prin 
corespondenţă; formare practică (demon-
straţie); organizarea de baluri; organizarea de 
expoziţii în scopuri culturale sau educative; 
informaţii în materie de recreare; organizarea 
şi conducerea de colocvii; organizarea şi 
conducerea de congrese; organizarea şi con-
ducerea de conferinţe; organizarea şi dirijarea 
de concerte; organizarea şi conducerea de 
master-class (instruire); organizarea şi con-
ducerea de seminare; organizarea şi con-
ducerea de simpozioane; organizarea de 
concursuri de frumuseţe; organizarea de con-
cursuri (educaţie sau divertisment); organi-
zarea de loterii; servicii pentru organizare de 
timp liber; organizarea de spectacole (servicii 
de impresariat); organizarea de competiţii 
sportive; orientare profesională (consiliere în 
domeniul educaţiei şi formării); parcuri de 
distracţie; interpretarea limbajului gestual; 
divertisment televizat; servicii de biblioteci 
itinerante; exploatarea echipamentelor de 
karaoke; exploatarea terenurilor de golf; 
exploatarea instalaţiilor sportive; exploatarea 
sălilor de jocuri; exploatarea sălilor de cinema; 
reprezentaţii teatralizate; reprezentaţii teatra-
le; examinarea cursanţilor; cronometrarea la 
competiţii sportive; producţie de filme pe benzi 

video; producţie de filme; închiriere de 
înregistrări sonore şi video; închirierea de 
aparate audio; închirierea de camere video; 
închirierea de magnetoscoape; închirierea de 
benzi video; închirieri de decoruri pentru 
spectacole; închirierea de aparate şi accesorii 
cinematografice; închirierea filmelor cinema-
tografice; închirierea de stadioane; închirierea 
de aparatură de iluminat pentru decoruri de 
teatru sau studiouri de televiziune; închirierea 
posturilor de televiziune şi de radio; închi-
rierea de echipamente pentru scufundări 
subacvatice; închirierea de echipament pentru 
sport (cu excepţia vehiculelor); închirierea de 
decoruri pentru teatru; microeditare; publi-
carea on-line a cărţilor şi periodicelor; publi-
carea de texte, altele decât textele publicitare; 
divertisment radiofonic; prezentare de 
spectacole live; divertisment; redactarea de 
texte, altele decât cele publicitare; exploa-
tarea grădinilor zoologice; servicii de reporteri 
de ştiri; planificare de recepţii (divertisment); 
servicii de compoziţie muzicală; servicii de 
campusuri de vacanţă; subtitrare; servicii de 
cazinou (jocuri); servicii de caligrafie; exploa-
tarea muzeelor (prezentare, expoziţii); servicii 
de învăţământ şi educaţie; servicii de 
orchestră; servicii de traducere; redactare de 
scenarii; servicii de distribuire a biletelor; 
servicii de studiouri de înregistrare; servicii de 
procesare de imagini digitale; fotografie; 
reportaje fotografice; circuri; şcoli cu internat; 
divertisment; 

 

42   - analize pentru implementarea sistemelor de 
calcul; analize chimice; arhitectură; auten-
tificarea operelor de artă; reconstituirea baze-
lor de date; design industrial; servicii de 
protecţie împotriva viruşilor informatici; stu-
diere de proiecte tehnice; inginerie; instalarea 
de programe; servicii de informaţii meteo-
rologice; încercări de materiale; încercări de 
textile; studii bacteriologice; studii biologice; 
studii geologice; studii în domeniul protecţiei 
mediului; cercetări în domeniul cosmeticelor; 
studii de mecanică; cercetări în domeniul 
fizicii; cercetări chimice; studii şi dezvoltarea 
de noi produse pentru terţi; analize pentru 
exploatarea de zăcăminte petroliere; explorări 
subacvatice; studii tehnice; etalonare (măsu-
rări); consultanţă în domeniul calculatoarelor; 
consultanţă în domeniul programelor de 
calculator; consiliere în domeniul construc-
ţiilor; controlul puţurilor de petrol; controlul 
calităţii; controlul tehnic al vehiculelor; ridicare 
topografică; servicii de design vestimentar; 
actualizare de programe; expertize geologice; 
expertize ale zăcămintelor petroliere; între-
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ţinerea de programe de calculator; decoraţiuni 
interioare; conversia datelor şi a documentelor 
de pe un suport fizic către un suport 
electronic; planificare urbanistică; furnizarea 
de motoare de căutare pentru Internet;  
conversia datelor şi a programelor informatice 
(alta decât conversia fizică); proiectarea 
sistemelor informatice; închirierea serverelor 
web; copierea de programe informatice; 
stabilirea de planuri pentru construcţii; elabo-
rarea (conceperea) de programe; însămân-
ţarea norilor; conciliere în domeniul economiei 
de energie; crearea şi întreţinerea site-urilor 
web pentru terţi; programe de calculator; 
design industrial; servicii în domeniul chimiei; 
servicii de design pentru ambalaje; expertize 
tehnice. 

 

(531) CFE(5) 26.03.06; 26.03.12; 26.11.12; 26.11.25; 
29.01.03. 

 
 
 
(210) 023492 
(220) 2008.05.14 
(310) 2007735363 
(320) 2007.11.14 
(330) RU 
(730) ZAO "Holdingovaia kompaniia INTERROS", 

RU 
dom 9, ul. Bolişaia Iakimanka, 119180, 
Moscow, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde. 
(511) NCL(9) 
09   - cititoare DVD; distribuitoare de bilete; tono-

mate muzicale; distribuitoare automate; auto-
pompe pentru incendii; roboţi telefonici; acu-
mulatoare electrice; acumulatoare electrice 
pentru vehicule; actinometre; alidade; alti-

metre; ampermetre; anemometre; anozi; 
antene; anticatozi; apertometre (optică); apa-
rate pentru scafandri; aparate de înaltă 
frecvenţă; aparate pentru analize, altele decât 
cele de uz medical; aparate de teleghidaj;  
aparate electrodinamice pentru comanda de 
la distanţă a macazurilor de căi ferate; 
aparate electrodinamice pentru comanda la 
distanţă a semnalelor; aparate electrice de 
supraveghere; aparate pentru înregistrarea 
sunetului; aparate pentru distilare de uz 
ştiinţific; aparate de difracţie (microscopie); 
aparate pentru analiza aerului; aparate de 
control al francării; aparate pentru transmi-
terea sunetului; aparate electrice pentru 
lipirea ambalajelor din plastic;  aparate de 
fermentat (aparate de laborator); aparate de 
tăiat cu arc electric; aparate de sudură 
electrică cu arc; aparate de sudură electrică;  
aparate pentru respiraţie, cu excepţia celor 
pentru respiraţie artificială; aparate respiratorii 
pentru înot subacvatic; aparate şi instalaţii 
pentru producerea de radiaţii X, altele decât 
de uz medical; case de numărat bani; 
comutatoare electrice; aparate pentru interco-
municaţii (interfoane); distilatoare pentru 
experienţe de laborator; aparate de proiecţie; 
aparate Roentgen, altele decât de uz medical; 
aparate de radiologie de uz industrial; aparate 
de sudat electrice; fotocopiatoare; semnalizări 
luminoase sau mecanice; aparate stereo-
scopice; telegrafe (aparate); aparate telefo-
nice; transmiţătoare (telecomunicaţii); teleco-
piatoare; aparate pentru fototelegrafie; dispo-
zitive electrice de aprindere de la distanţă; 
hidrometre pentru acid; hidrometre pentru 
determinarea densităţii soluţiilor acide; apa-
rate de măsurat aciditatea pentru acumula-
toare; aerometre; balize luminoase; baro-
metre; baterii anodice; baterii galvanice; 
baterii pentru lămpi de buzunar; baterii pentru 
sisteme de aprindere; baterii solare; baterii 
electrice, balanţe; distribuitoare de carburanţi  
pentru benzinării; betatroane; binocluri 
(optică); etichete electronice pentru mărfuri; 
unităţi de bandă magnetică (informatică); 
memorii pentru calculatoare (informatică); 
pompe de incendiu; brăţări magnetice de 
identificare; prelate de salvare; geamanduri 
de semnalizare; geamanduri de salvare; 
geamanduri de marcare; busole; vacuum-
metre; electrolizoare; variometre; cântare 
(aparate de cântărit); cântare pentru scrisori; 
bascule; balanţe de precizie; instrumente 
topografice; camere video; casete video; 
videotelefoane; ecrane video; vizoare foto-
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grafice; prize de curent; şuruburi micrometrice 
pentru instrumente optice; viscozimetre; între-
rupătoare electrice; undametre; volt-metre; 
porţi acţionate prin introducerea unei monede 
pentru parcări; firme mecanice; ventile ele-
ctromagnetice; redresoare de curent; gabarite 
(instrumente de măsură); aparate pentru 
analiza gazelor; gazometre; galvanometre; 
aparate heliografice; higrometre; hidrometre; 
greutăţi; vizoare optice pentru uşi; holograme; 
trasatoare paralele; megafoane; fire cu plumb;  
plumbi pentru fire cu plumb; telemetre; den-
simetre; densitometre; elemente optice; 
detectoare; galene (detectoare); detectoare 
de fum; detectoare de monede false; 
diapozitive (fotografie); aparate de proiecţie 
pentru diapozitive; diafragme (fotografie); 
dictafoane; dinamometre; discuri magnetice; 
suporturi pentru înregistrări sonore; discuri 
magnetice; discuri optice; discuri de calcul; 
unităţi de disc pentru calculatoare; unităţi 
multidisc pentru calculatoare; cipuri ADN; 
tabele de afişaj electronic; măsuri de capa-
citate; veste pentru înot; veste antiglonţ; veste 
de salvare; teci de identificare pentru fire 
electrice; cleme nazale pentru scafandri şi 
înotători; încuietori electrice; sonerii electrice 
de avertizare; sonerii de uşă electrice; 
avertizoare cu sirene de alarmă; conductor de 
sunete; oglinzi de inspecţie pentru lucrări; 
semnalizări rutiere luminoase sau mecanice;   
semnalizatoare luminoase; sonde de adân-
cime; sonde de uz ştiinţific;  buzere; buzere 
electrice; ace pentru pick-upuri; aparate de 
măsură; aparate de măsurare a presiunii; 
simulatoare pentru conducerea sau controlul 
vehiculelor; invertoare electrice; indicatoare 
de presiune; indicatoare (electrice); indica-
toare de temperatură; incubatoare pentru 
culturi de bacterii; instrumente de măsură; 
instrumente matematice; instrumente de 
nivelare; instrumente de topografie; instru-
mente de măsurat unghiuri/goniometru; inter-
feţe; aparate de ionizare (altele decât cele 
pentru tratarea aerului); parascântei; cabluri 
coaxiale; cabluri cu fibră optică; cabluri 
electrice; calibru reglabil, calibre de filet; 
maşini de calculat; calculatoare de buzunar; 
camere de decompresie; camere cinema-
tografice; creioane electronice (pentru unităţi 
de afişaj vizual); suporturi pentru bobine 
electrice; cartele magnetice de identificare; 
casete pentru jocuri video; cartele magnetice; 
căşti pentru echitaţie; căşti, căşti de protecţie; 
casete pentru plăci fotografice; ghişee auto-
mate; catozi; inductoare (electricitate); bobine 
electrice; bobine de excitaţie; bobine/role foto; 

filme expuse; tastaturi de calculator; ventile 
electromagnetice; borne; agende electronice; 
butoane de sonerie; covoraşe pentru mausuri; 
codificatoare magnetice; apărătoare pentru 
ochi; colectoare electrice; inele de calibrare; 
costume de protecţie pentru aviatori; comu-
tatoare; discuri compacte (audio-video); dis-
curi optice compacte; comparatoare; compa-
suri de navigaţie; calculatoare; calculatoare 
portabile; condensatoare electrice; contacte 
electrice; contacte electrice din metale pre-
ţioase; conuri de vânt; cutii de derivaţie; cutii 
de distribuţie; cutii de branşament; carcase de 
acumulatoare; cutii pentru difuzoare; costume 
de scafandru; discuri reflectorizante indivi-
duale pentru prevenirea accidentelor; prize de 
curent; lochuri (instrumente de măsură); 
lasere (altele decât cele de uz medical); 
lactodensimetre; lactometre; lămpi pentru 
camere obscure; tuburi luminoase pentru 
publicitate; lămpi termoionice; tuburi electro-
nice; tuburi electronice cu vid; tuburi ampli-
ficatoare; bliţuri; benzi pentru curăţarea cape-
telor de citire; benzi magnetice, benzi video; 
lanţuri pentru măsurători topografice; scări de 
salvare; rigle de calcul; lentile de contact; 
lentile corectoare; lentile optice; lentilă adiţio-
nală; condensatoare optice; linii de sondaj; 
conductoare de electricitate; linguri dozatoare; 
lupe; numărătoare de fire; magneţi; magneţi 
decorativi; manechine pentru exerciţii de prim-
ajutor; mausuri; manometre; măşti pentru 
scafandri, măşti de sudură; măşti de protecţie; 
materiale pentru conducte de electricitate; 
maşini de calcul pentru contabilitate; maşini 
de votat; maşini de numărat şi sortat bani; 
instrumente şi maşini pentru testarea materia-
lelor; instrumente de măsurat în croitorie; 
megafoane; membrane acustice; diafragme; 
membrane pentru aparate ştiinţifice; detec-
toare de obiecte metalice de uz industrial sau 
militar; metronoame; rigle (instrumente de 
măsură); rigle gradate simple (dulgherie şi 
tâmplărie); instrumente de măsurat în 
croitorie; mecanisme pentru aparate acţionate 
prin introducerea unei monede; mecanisme 
pentru aparate acţionate prin introducerea 
unei monede pentru televizoare; declanşa-
toare (fotografie); micrometre; microproce-
soare; microscoape; microtoame; microfoa-
ne; modeme; parafulgere; monitoare; desene 
animate; borne; manşoane de legătură pentru 
cabluri electrice; truse de disecţie (micro-
scopie); dispozitive de protecţie pentru dinţi; 
genunchiere pentru muncitori; pompe de 
combustibil autoreglatoare; distribuitoare de 
carburanţi pentru benzinării; căşti telefonice; 
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instrumente de nivelare; verniere; aparate 
pentru înregistrarea sunetului; suporturi de 
date magnetice; suporturi de date optice; 
şosete încălzite electric; învelişuri pentru 
cabluri electrice; învelişuri de identificare 
pentru fire electrice; aparate şi instrumente de 
cântărit; maşini de birou cu cartele perforate; 
echipament special de laborator; încălţăminte 
de protecţie împotriva accidentelor; radiaţiilor 
şi focului; obiective; obiective pentru astro-
fotografie; aparate pentru verificarea ouălor; 
extinctoare; garduri electrificate; limitatoare; 
îmbrăcăminte pentru protecţie contra acci-
dentelor, radiaţiilor şi focului; îmbrăcăminte 
din azbest pentru protecţia împotriva focului; 
îmbrăcăminte specială pentru laborator; 
ozonizoare; octanţe; oculare; ohmmetre; 
suporturi pentru încheietura mâinii pentru 
utilizarea calculatorului; rame pentru ochelari; 
rame pentru ochelari fără braţe; oscilografe; 
fire cu plumb; oglinzi; ochelari; ochelari de 
soare; ochelari de protecţie pentru sport; 
panouri pentru semnalizarea luminoasă sau 
mecanică; pagere radio; dispozitive portabile 
pentru traducere; transmiţătoare; întrerupă-
toare electrice; periscoape; mănuşi de 
scafandru; mănuşi din azbest  pentru protecţia 
împotriva accidentelor; mănuşi de protecţie 
împotriva accidentelor; mănuşi de uz 
industrial pentru protecţia contra razelor X; 
cuptoare pentru experienţe de laborator; 
pipete; pirometre; planimetre; planşete topo-
grafice; plăci pentru acumulatoare electrice; 
plachete de siliciu pentru circuite integrate; 
cititoare de compact-discuri optice; cititoare 
de casete video; filme pentru înregistrarea 
sunetului; filme Roentgen expuse; filme 
expuse; plute de salvare; tăvi de laborator; 
semiconductoare; polarimetre; pompe de 
incendiu; chingi pentru înot; vase de sticlă 
gradate; centuri pentru înot; centuri de 
salvare; disjunctoare; siguranţe; convertizoare 
electrice; teleruptoare; aparate pentru analiza 
alimentelor; aparate pentru diagnosticare 
(altele decât cele pentru uz medical); aparate 
electrotermice pentru ondularea părului; 
aparate pentru măsurarea distanţelor; aparate 
pentru măsurarea vitezei în fotografie; aparate 
de măsurat grosimea pieilor; aparate de 
măsurat grosimea pielii prelucrate; aparate de 
control al vitezei pentru vehicule; aparate 
şcolare; aparate pentru înregistrarea timpului; 
aparate electrice pentru demachiat; teleim-
primatoare; aparate şi instrumente pentru 
astronomie; instrumente pentru măsurători 
topografice; aparate şi instrumente de cân-

tărit; instrumente de navigaţie; aparate şi 
instrumente optice; aparate şi instrumente 
pentru fizică; aparate şi instrumente pentru 
chimie; instrumente de măsură; aparate 
electrice de măsură; instrumente de control al 
cazanelor; instrumente cosmografice; instru-
mente meteorologice, aparate de semnalizare 
navală; instrumente de observaţie; aparate de 
comandă pentru vehicule (calculatoare de 
bord); instrumente pentru navigaţie prin 
satelit; aparate electrice de reglare; aparate 
de măsură de precizie; aparate şi instrumente 
optice; receptoare (audio, video); prisme 
(optică); brichete pentru automobile; impri-
mante pentru calculator; dispozitive pentru 
schimbarea acelor pentru pick-upuri; suporturi 
de retorte; aparate de uscat fotografii; 
dispozitive de curăţat pentru discuri de pick-
up; bătătoare pentru stingerea focului; lunete 
de vizare pentru arme de foc; eprubete; 
indicatoare de presiune pentru supape; fire 
magnetice; fire de telegraf; fire de telefon; fire 
electrice; conductoare electrice; învelişuri 
pentru cabluri electrice; fire din aliaje metalice; 
programe de calculator; programe pentru 
jocuri de calculator; programe înregistrate de 
operare pe calculator; pick-upuri; procesoare 
(unităţi centrale de prelucrare); indicatoare ale 
nivelului de apă; publicaţii electronice descăr-
cabile; pupitre de distribuţie (electricitate); 
tablouri de comandă (electricitate); radare; 
tuburi electronice cu vid (radio); antene (ra-
dianţi); emiţătoare; aparate de radio; aparate 
de radio pentru vehicule; rame pentru diapo-
zitive; rastere pentru fotogravuri;  staţii de 
radio portative; regulatoare electrice de 
lumină; regulatoare de tensiune pentru vehi-
cule;  variatoare electrice de lumină (variatoa-
re); regulatoare pentru iluminarea scenei; 
regulatoare de viteză pentru pick-upuri; redre-
soare de curent; cuve de spălare (fotografie); 
trasatoare paralele; cronografe (aparate de 
înregistrare a timpului), relee electrice; curele 
de siguranţă (altele decât cele pentru scaune 
de vehicule sau echipament sportiv); radio-
grafii, altele decât de uz medical; reostate; 
aparate pentru respiraţie, cu excepţia celor 
pentru respiraţie artificială; respiratoare pentru 
filtrarea aerului; retorte; refractometre; refrac-
toare; grile de baterii de acumulatoare; pâlnii 
de difuzoare; zaharimetre; fibre optice (fila-
mente conductoare de lumină); semafoare; 
fluiere pentru chemarea câinilor, fluiere de 
semnalizare; sextanţi; inductoare (electri-
citate); plase de siguranţă; plase de protecţie 
împotriva accidentelor; alarme de incendiu; 
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semnalizări luminoase sau mecanice; aver-
tizoare cu sirenă de alarmă; scanere (infor-
matică); cartele cu circuite integrate; racorduri 
electrice; sonare; balast pentru dispozitive de 
iluminat; rezistenţe electrice; spectrografe; 
spectroscoape; indicatoare de viteză; alco-
olmetre; sateliţi pentru uz ştiinţific; dispozitive 
de protecţie, de uz personal, împotriva 
accidentelor; aparate audiovizuale de preda-
re; posturi radiotelegrafice; posturi radiote-
lefonice; sticlă pentru ochelari; sticlă optică; 
sticlă acoperită cu strat conductor electric; 
ochelari împotriva luminii orbitoare; aparate 
stereoscopice; stereoscoape; auto-pompe 
pentru incendii; dozatoare de gaze sulfuroase 
(sulfitometre); dispozitive hands-free pentru 
telefoane; aparate de uscat fotografii; sfero-
metre; circuite integrate; cir-cuite imprimate; 
contoare; parcometre; dispo-zitive de numărat 
timbre poştale; înregistra-toare kilometrice 
pentru vehicule; tahometre; maşini de cal-
culat; tahimetre; dopuri pentru urechi; tam-
poane de urechi pentru scufundări; tahometre; 
procesoare de text; televizoare; telescoape; 
telepromptere; teletipuri; teleimprimatoare; 
telefoane portabile; teodolite; termometre, 
altele decât de uz medical; termostate; termo-
state pentru vehicule; creuzete; braţe acustice 
pentru pick-upuri; dispozitive totalizatoare; 
transistoare; raportoare; transformatoare; 
transformatoare ridicătoare (de tensiune); 
transformatoare; triunghiuri de semnalizare 
pentru vehicule în pană; cabluri de demaror 
pentru motoare; tuburi cu descărcare 
electrică, altele decât pentru iluminat; tuburi 
capilare; tuburi de radiaţii Roentgen, altele 
decât de uz medical; receptoare telefonice;  
turnichete automate; indicatoare de cantitate; 
avertizoare automate de pierderi de presiune 
în anvelopele autovehiculelor; indicator de 
nivel pentru benzină; indicatoare ale nivelului 
de apă; indicatoare de pierderi electrice; 
ceasuri electronice emiţătoare de lumină; 
indicatori de înclinare; nivelmetre (instrumente 
pentru determinarea orizontalităţii);  nivel-
metre cu mercur; nivele cu bulă de aer; 
urometre; aparate pentru amplificarea sune-
tului; acceleratoare de particule; sisteme de 
stropire pentru protecţie împotriva focului; 
instalaţii electrice pentru comandă la distanţă 
a operaţiunilor industriale; dispozitive automa-
te de control al direcţiei pentru vehicule; 
dispozitive de echilibrare; magnetoscoape; 
aparate pentru reproducerea sunetului; maşini 
de facturat; încuietori electrice; înregistratoare 
pe bandă magnetică (sunetului, imaginii, 
informaţiei); dispozitive de protecţie la radiaţii 

X, altele decât de uz medical;  aparate pentru 
jocuri concepute pentru a fi utilizate numai cu 
ecrane independente sau monitoare; aparate 
pentru siguranţa traficului feroviar; aparate 
pentru prelucrare de informaţii; dispozitive 
electrice pentru deschiderea uşilor; aparate 
pentru transvazarea oxigenului; instalaţii 
electrice pentru prevenirea furtului; dispozitive 
electrice pentru atragerea şi distrugerea 
insectelor; aparate pentru divertisment 
concepute pentru a fi utilizate cu un monitor 
sau ecran de afişare extern; aparate pentru 
înregistrarea timpului; aparate pentru tăierea 
filmelor; aparate de uscat fotografii; cititoare 
optice; dispozitive de comandă pentru ascen-
soare; aparate de centrare a diapo-zitivelor; 
dozatoare; încărcătoare pentru acumulatoare 
electrice; avertizoare sonore electrice; aparate 
şi maşini de sondaj; dispozitive de salvare; 
dispozitiv pentru montarea filmelor de cine-
matograf; dispozitive catodice de protecţie 
împotriva coroziunii; cuploare (informatică); 
periferice de calculator; dispozitive antipa-
raziţi (electricitate); aparate de demagnetizare 
a benzilor magnetice; cuploare acustice; 
instrumente de alarmă; semnalizatoare de 
ceaţă, neexplozive; maşini de adunat; cititoare 
(informatică); aparate pentru controlul căldurii; 
fotoco-piatoare; cititoare de coduri de bare; 
fiare de călcat electrice; filtre pentru măşti 
respiratorii; filtre pentru raze ultraviolete 
pentru fotografie; lanterne magice; lanterne 
optice; lanterne de semnalizare; aparate 
fotografice; aparate de satinat fotografii; 
obturatoare (fotografie); camere obscure 
(fotografie); fotometre, flashes; aparate de 
mărit (fotografie); celule fotovoltaice; cutii 
pentru lentile de contact; tocuri de ochelari; 
tocuri pentru ochelari fără braţe; cutii pentru 
portobiecte de microscop; huse speciale 
pentru aparate şi instrumente fotografice; 
aparate pentru cromatografie de laborator; 
cronografe (aparate pentru înregis-trarea 
timpului); lănţişoare pentru ochelari fără braţe; 
ciclotroane; compasuri (instrumente de 
măsură); frecvenţmetre; clepsidre cu nisip; 
îmbrăcăminte de protecţie împotriva focului; 
cipuri (circuite integrate); podometre; baloane 
meteorologice; linii ferate electrificate pentru 
montarea proiectoarelor; paravane de azbest 
pentru pompieri; căşti de protecţie pentru 
sport; şnururi pentru ochelari fără braţe; 
suporturi pentru aparate de fotografiat; apără-
toare împotriva luminii orbitoare; conec-toare 
electrice; tablouri de distribuţie;  măşti de 
protecţie a feţei pentru muncitori; ecrane de 
proiecţie; ecrane radiologice de uz industrial; 
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ecrane fluorescente; ecrane (fotografie); 
exponometre; electrozi pentru sudură; fiare de 
lipit electrice; fire electrice; elemente gal-
vanice; epidiascoape; ergometre; indusuri 
(electrice); 

 

16   - stilouri; acuarele; albume; almanahuri; docu-
mente (aparate pentru plastifiat); (articole de 
birou); atlase; afişe, placaje, funde din hârtie 
(ambalaj); feţe de masă din hârtie; bilete 
(tichete); formulare; carnete; blocuri de desen; 
blocuri (papetărie); bibliorafturi; brăţări pentru 
instrumente de scris; broşuri; prospecte; 
hârtie de copiat (papetărie); hârtie cerată; 
hârtie pentru aparate înregistratoare; hârtie 
pentru radiograme; hârtie pentru electro-
cardiografie; hârtie pentru sertare, parfumată 
sau neparfumată; hârtie din pastă de lemn;  
hârtie de copiat (articole de papetărie); hârtie 
pergament; hârtie pentru scrisori; hârtie lumi-
niscentă; hârtie igienică; hârtie de ambalaje; 
hârtie Xuan pentru pictură şi caligrafie 
chineză; hârtie; tăbliţe de scris; buletine de 
ştiri; cilindri pentru maşini de scris; role de 
vopsire pentru zugravi;  compostoare; ceară 
de modelat (cu excepţia celei de uz dentar); 
insigne din hârtie sau carton; tipare pentru 
croitorie; ziare; galvanotipuri; hectografe; 
ecusoane (sigilii din hârtie); globuri terestre; 
gravuri; condeie de ardezie; mine de creion; 
suporturi pentru creioane; suporturi pentru 
cretă, suporturi de sigilii; etuiuri pentru carnete 
de cecuri; diagrame; planşe pentru gravat; 
tăbliţe de ardezie pentru  scris; table şcolare; 
galioane (tipografie); planşe pentru desen; 
perforatoare de birou; pahare din hârtie pentru 
produse lactate; agrafe pentru bancnote; 
călăreţi pentru cartotecă; agrafe de prindere 
pentru instrumente de scris; semne de carte; 
vârfuri de trasat pentru desen; publicaţii; saci 
din hârtie sau din material plastic pentru 
ambalaje; cartonaje; tocătoare de hârtie (arti-
cole de birou); reprezentări grafice; calendare; 
calen-dare cu foi detaşabile; hârtie de calc; 
pânză de calc; adezivi pentru papetărie sau 
menaj; pietre pentru litografie; creioane; 
suporturi pentru mine; creioane-cărbune; ima-
gini; decalcomanii; tablouri (picturi) înrămate 
sau nu; carton din pastă de lemn; carton; cutii 
de carton pentru pălării; cartotecă; casete 
pentru hârtie (articole de birou);  cartele de 
cartotecă; prese neelectrice pentru cărţi de 
credit; hărţi geografice; benzi din hârtie sau 
cartele pentru înregistrat programe de 
calculator; cartele perforate pentru maşini de 
tricotat tip Jacquard; cataloage; bobine pentru 
panglicile de cerneală; învelitori din hârtie 
pentru ghivece de flori; pensule; peneluri 

pentru pictori; pensule de caligrafie; clape de 
maşini de scris, adeziv pentru papetărie sau 
menaj; peniţe de scris; ihtiocol pentru 
papetărie sau menaj; pastă de lipit pe bază de 
amidon pentru papetărie sau menaj; clişee 
tipografice; cărţi; registre (cărţi); carnete cu 
cotor; reviste de benzi desenate; piuneze; 
inele de hârtie pentru trabucuri; plicuri 
(papetărie); suporturi de sigilii; cutii din carton 
sau din hârtie; cutii pentru picturi (rechizite 
şcolare); lichide corectoare; şabloane de 
copiat; benzi de hârtie; panglici pentru maşini 
de scris; benzi adezive pentru papetărie sau 
menaj; benzi cu cerneală pentru imprimante 
de calculator; rigle (instrumente de măsură); 
folii din viscoză pentru ambalaj; folii cu bule 
de aer din material plastic, pentru ambalarea 
sau condiţionarea mărfurilor; foi de celuloză 
regenerată pentru ambalaj; litere din oţel; 
litere (caractere tipografice); caractere (cifre şi 
litere); litografii; machete de arhitectură; 
timbre poştale; desene; materiale pentru 
modelare; material didactic (cu excepţia 
aparatelor); articole de legătorie; maşini de 
birou pentru închis plicuri; adezivi de birou, de 
papetărie sau menaj; materiale de ambalaj pe 
bază de amidon; hârtie de filtru; maşini pentru 
imprimarea adreselor; aparate şi maşini de 
legat articole de birou; maşini de scris 
electrice sau neelectrice; aparate de fălţuit 
(articole de birou);  maşini de francat; cretă 
pentru litografie; cretă de scris; cretă pentru 
croitorie; cretă de marcat; saci de gunoi din 
hârtie sau din material plastic; şevalete pentru 
pictură; furnituri pentru scris; instrumente de 
scris; ansambluri de imprimare portabile 
(articole de birou); bavete din hârtie; benzi 
autoadezive pentru papetărie şi menaj; 
apărătoare pentru degete (articole de birou); 
fire pentru copertare; cuţite de tăiat hârtie 
(articole de birou); numerotatoare; ambalaj din 
carton sau din hârtie pentru sticle;  tablete de 
ceară pentru sigilii; coperte (papetărie); etuiuri 
pentru paşaport; pelicule din material plastic, 
aderente extensibile pentru paletizare; modele 
de broderie; modele de scriere; oleografii; 
cărţi poştale muzicale; felicitări; cărţi poştale; 
gravuri; cornete de hârtie; pungi pentru 
cuptorul cu microunde; palete pentru pictori; 
batoane de cerneală; mape pentru docu-
mente; sugativă; pasteluri (creioane); scutece-
chilot de unică folosinţă din hârtie sau din 
celuloză; penare; coperte (papetărie); perio-
dice; ştergătoare de peniţe; perforatoare de 
birou; peniţe (articole de birou); peniţe de 
scris din aur; peniţe de oţel; peniţe de desen; 
culegeri de cântece; sigilii; ceară pentru sigilii; 
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cărţi pentru anunţuri (papetărie); planşete cu 
clamă pentru hârtii; plăci cu adrese pentru 
maşinile de scris adrese; batiste din hârtie; 
pelicule din material plastic pentru ambalaj; 
scutece de unică folosinţă din hârtie sau 
celuloză; tăvi de corespondenţă; tăvi pentru 
aranjarea şi numărarea monedelor; suporturi 
de hârtie pentru carafe; suporturi-presă pentru 
cărţi; suporturi de sigilii; suporturi pentru halbe 
de bere; suporturi pentru peniţe şi creioane; 
suporturi pentru fotografii; tuşiere pentru 
ştampile; ongleuri (legătorie); şerveţele de 
masă din hârtie; benzi de hârtie gumată 
(papetărie); aşternuturi netextile pentru impri-
merie; pânze impregnate cu cerneală pentru 
maşini de reprodus documente; pânze 
impregnate cu cerneală pentru aparate de 
multiplicat; prespapieruri; truse pentru scris 
(penare); instrumente pentru desen; produse 
pentru ştergere; articole de birou (cu excepţia 
mobilelor); instrumente de scris; rechizite 
şcolare; distribuitoare de bandă adezivă 
(articole de papetărie); aparate manuale 
pentru etichetare; cleme pentru hârtie; maşini 
electrice sau neelectrice de ascuţit creioane; 
imprimate; prospecte; orare imprimate; com-
postoare; repertorii; gume (lipiciuri pentru 
papetărie sau menaj); reproduceri grafice; 
multiplicatoare; tocuri; stilouri; şerveţele pen-
tru demachiat din hârtie; şerveţele de toaletă 
din hârtie; răzuitoare de birou; agrafe de 
birou; produse pentru ştergere; probe bio-
logice pentru microscoape (material didactic); 
probe histologice (material didactic); statuete 
din mucava; bureţi pentru şters tabla; cadre 
de cules (imprimerie); ceară pentru sigilii; 
tabele aritmetice; suporturi pentru afişe din 
hârtie sau carton; caiete; articole de 
papetărie; transparente (papetărie); şabloane 
(papetărie); tuburi din carton; tuş chinezesc; 
umectante (articole de birou); buretiere de 
birou; indicatoare neelectrice (pentru arătat la 
hartă); ambalaje din carton sau din hârtie 
pentru sticle; maşini de birou pentru închis 
plicuri; maşini de sigilat de birou; aparate de 
realizat viniete; aparate pentru montaj foto-
grafic; aparate şi maşini pentru legat (articole 
de birou); manuale; filtre de cafea din hârtie; 
steguleţe din hârtie; hârtie metalizată argintie; 
forme de modelaj pentru argilă; fotogravuri; 
fotografii; cutii pentru şabloane; pânze pentru 
pictură; cromolitografii; borcănaşe pentru 
acuarele; cerneluri pentru corectat (helio-
grafie); cerneluri; călimări; planuri ozalid; 
mătănii; bile de pix; clasoare (articole de 
birou); caractere tipografice; ştampile pentru 
adrese; ştampile; suporturi pentru afişe din 

hârtie sau carton; planşe pentru gravat, 
etichete, cu excepţia celor din materiale 
ţesute; 

 

18   - bastoane pentru munte; portofele; portofele 
pentru cărţi de vizită; frâie (harnaşament); 
garnituri de harnaşament; piese din cauciuc 
pentru scări de şa; piele de căprioară (cu 
excepţia celor pentru curăţare); umbrele; 
parasolare; genţi pentru documente (maro-
chinărie); articole de şelărie; cadre de 
umbrele sau de umbrele de soare; cadre 
pentru genţi de mână; valve din piele; bice; 
înlocuitori de piele; piele brută sau semi-
prelucrată; imitaţii de piele; huse de arc din 
piele; inele pentru umbrele; cutii din piele 
pentru pălării; cutii din piele sau din imitaţie de 
piele; cutii din fibre vulcanizate; portmonee; 
pungi pentru bani împletite; legături pentru 
şei; crupoane; articole de şelărie; săculeţe din 
piele pentru ambalaj; imitaţii de piele; 
genunchiere pentru cai; botniţe, frâie fără 
zăbală; casete pentru articole de toaletă, 
numite „vanity cases”; şnururi din piele; 
îmbrăcăminte de mobilă din piele; maţe 
pentru cârnaţi; îmbrăcăminte pentru animale; 
garnituri din piele pentru mobile; zgărzi pentru 
animale; zgărzi pentru câini; mape pentru 
partituri; rucsacuri pentru transportat copii; 
membrane pentru separarea foiţelor de aur; 
bice cu mai multe curele (bice); căptuşeală 
pentru şei de călărie; potcoave; chingi din 
piele; învelitori din piele (blănuri); cergi pentru 
cai; portmonee; blănuri (piei de animale); 
raniţe; chingi din piele; banduliere (curele) din 
piele; curele de harnaşament; curele de 
patine; curele din piele (şelărie); barete din 
piele pentru legat sub bărbie; curele pentru 
scări de şa; mânere de umbrelă; mânere de 
baston; mânere de valiză; rucsacuri; cufere 
pentru voiaj; şei pentru cai; plase pentru 
provizii; tije de umbrelă; scări de şa; saci 
pentru alpinişti; saci de voiaj; truse de voiaj 
(marochinărie); rucsacuri pentru purtat copii; 
huse pentru îmbrăcăminte, pentru voiaj, 
poşete; truse de scule din piele; genţi cu 
rotile; saci de plajă; saci de sport; saci de 
camping; sacoşe pentru provizii; genţi pentru 
şcolari; cufere pentru voiaj; cutii din piele sau 
imitaţii din piele; desagi pentru hrana cailor; 
zăbale (harnaşament); bastoane; bastoane de 
umbrelă; scaune-baston; dârlogi (hăţuri); 
căpestre; hamuri pentru animale; etuiuri 
pentru chei (marochinărie)]; gâtare pentru 
hamuri la cai; valize;  mape; mape pentru 
documente; huse de şa pentru cai; huse 
pentru umbrele; şevro; piei finisate; piei de 
animale; piei de bovine; hăţuri (dârlogi), 
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apărătoare de ochi (harnaşament); tolbe de 
vânătoare; 

 

20   - tobe de înfăşurare, nemetalice, nemecanice, 
pentru furtunuri; garnituri nemetalice pentru 
ferestre; borduri de plută; butoaie din lemn 
pentru decantat vinul; geamanduri nemetalice 
(amarare); butoaie nemetalice; butoiaşe 
nemetalice; brăţări de identificare pentru 
spitale; bufete; busturi din lemn, ceară, ghips 
sau materiale plastice; busturi pentru croitorie; 
suluri de căpătâi; evantaie; bancuri de lucru; 
bancuri de lucru cu menghine nemetalice; 
cuiere de haine; cuiere de haine (mobile); 
standuri de prezentare; vitrine (mobilier); 
standuri de prezentare pentru ziare; ceară 
gofrată pentru stupi; firme din lemn sau 
plastic; gabarite de încărcare pentru căi 
ferate; şuruburi nemetalice; cuibare; sicrie; uşi 
de mobilă; şnururi de perdele, altele decât 
cele din materiale textile; şuruburi nemetalice; 
divane; tablouri de agăţat chei; tablouri de 
afişare; catarge pentru arborat steaguri; 
recipiente nemetalice pentru combustibili 
lichizi; recipiente de ambalare din materiale 
plastice; jardiniere (mobile); inele de perdele; 
capace nemetalice; cleme de cablu 
nemetalice; cleme pentru cabluri sau tuburi, 
din materiale plastice; nituri nemetalice; 
înlocuitori de baga; încuietori nemetalice, 
altele decât cele electrice; încuietori neme-
talice pentru vehicule; perdele din mărgele 
pentru decoraţiuni; dispozitive de închidere 
pentru sticle, nemetalice; dopuri de plută 
pentru sticle; oglinzi; oglinzi de mână (oglinzi 
de toaletă);  bambus; stâlpi de ascuţit 
ghearele pentru pisici; gheare de animale; 
copite de animale; corali; spumă de mare; 
fanoane brute sau semiprelucrate; coarne de 
cerb; baga;  cochilii (scoici); corn brut sau 
semiprelucrat; coarne de animal; articole din 
palmier rotang; fildeş brut sau semiprelucrat; 
fildeş vegetal; paie împletite (cu excepţia 
rogojinilor); împletituri de paie; obiecte de artă 
din lemn, din ceară, din ghips sau din 
materiale plastice; benzi de lemn; trestie 
(material pentru împletit); canapele; galerii de 
draperii; bobine de lemn (pentru fire, mătase, 
şnur); supape metalice (altele decât organe 
de maşini); clapete pentru conducte de apă 
din materiale plastice; doage; chei sub formă 
de cartele din materiale plastice; covoraşe 
pentru ţarcuri de bebeluşi; capră de tăiat 
lemne; rotile nemetalice pentru paturi; rotile 
de mobile, nemetalice; monturi pentru perii; 
mobile decorative care produc sunete; 
leagăne; ţăruşi nemetalici pentru corturi; inele 
de perdele; comode; containere nemetalice; 

birou de scris; căsuţe pentru animale de 
companie; coşuri (panere); coşuri nemetalice; 
cutii de lemn pentru sticle; robinete de butoaie 
nemetalice; fotolii; scaune de coafor; paturi de 
spital; paturi de lemn; paturi; blaturi de masă; 
cârlige nemetalice pentru cuiere de haine; 
cârlige de perdele; cuiere (cârlige) nemetalice 
pentru haine; scări din lemn sau din materiale 
plastice; ţarcuri pentru bebeluşi; manechine; 
saltele cu aer, altele decât cele de uz medical; 
somiere de pat; saltele; paturi hidrostatice; 
altele decât cele de uz medical; mobile de 
metal; mobile de birou; mobilier şcolar; saci 
de dormit pentru camping; mobile (obiecte 
pentru decorare); şine de perdele; numere de 
casă nemetalice, neluminoase; fişiere (mo-
bile); cercuri nemetalice pentru butoaie; piese 
de mobilier; pereţi despărţitori din lemn pentru 
mobile; sidef brut sau semiprelucrat; plăci de 
sticlă pentru oglinzi; plăci de chihlimbar; plăci 
de înmatriculare, nemetalice; plăci de 
identitate, nemetalice; platouri (palete) de 
încărcare, nemetalice; palete de transport, 
nemetalice; palete de manipulare, nemetalice; 
tetiere (mobilă); araci; console (mobilier); 
suporturi pentru reviste; suporturi pentru cărţi; 
postamente pentru maşini de calculat; 
piedestale pentru ghivece de flori; perne 
pentru animale de companie; perne;  suluri 
pentru căpătâi; perne cu aer, altele decât cele 
de uz medical; covoraşe de protecţie, 
detaşabile, pentru chiuvete; etajere; poliţe 
pentru biblioteci; cartoteci (mobile); rafturi de 
mobile; rafturi de stupi; rafturi; benzi de lemn; 
benzi de paie; suporturi de şerveţele (mobile); 
suporturi pentru pălării; suporturi pentru 
butoaie, nemetalice; obiecte publicitare gon-
flabile; culcuşuri pentru animale de interior; 
aşternuturi (cu excepţia lenjeriei de pat); 
încuietori nemetalice, altele decât cele 
electrice; dopuri; dopuri de plută pentru sticle; 
dopuri de plută; vergele pentru covoare de 
scări; pupitre; gherghefuri de brodat; baghete 
pentru rame de tablouri (şipci); rezervoare, 
altele decât cele din metal şi zidărie; grătare 
de iesle pentru furaje; galeţi de perdele; 
mânere nemetalice pentru unelte; mânere 
nemetalice pentru cuţite; mânere pentru uşă, 
nemetalice; mânere nemetalice pentru sece-
re; viviere pentru păstrarea peştelui viu; 
secreter; scaune metalice; scaune; bănci 
(mobile); paie pentru degustarea de băuturi; 
cuve nemetalice; rafturi de stupi; sofale; 
dispozitive de închidere pentru recipiente 
(nemetalice); dispozitive de închidere pentru 
sticle (nemetalice); statui din lemn, ceară, 
ghips sau materiale plastice; statuete din 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA II)                                            TRADEMARKS 

lemn, ceară, ghips sau materiale plastice; 
valve de stridii; sticlă argintată (fabricare de 
oglinzi); stelaje; bare de chihlimbar sintetic; 
tejghele (mese); suporturi pentru umbrele; 
rastele de arme; măsuţe pentru computere; 
măsuţe de toaletă; măsuţe pentru maşini de 
scris; mese de desen; butuci (mese pentru 
măcelari); mese de masaj; mese metalice; 
birou de scris; măsuţe de servit; bufete 
rulante; mese; scări de lemn sau din materiale 
plastice; scaune; scaune înalte pentru bebe-
luşi; cufăraşe (mobile); tăbliţe din lemn sau 
material plastic; taburete; ambalaje pentru 
transportul articolelor din sticlă; jgheaburi 
nemetalice pentru amestecarea mortarului; 
cărucioare (mobilier); împletituri de paie; scări 
mobile pentru îmbarcarea pasagerilor (neme-
talice); saltele de paie; decoraţiuni din 
materiale plastice pentru alimente; stupi de 
albine; lavoare; urne funerare; figurine din 
ceară; garnituri de uşi nemetalice; furnituri 
nemetalice pentru sicrie; garnituri nemetalice 
pentru paturi; baghete pentru rame de 
tablouri; garnituri de mobile, nemetalice; 
garnituri nemetalice pentru ferestre; premer-
gătoare pentru bebeluşi; huse pentru îmbră-
căminte (garderoburi); animale împăiate; 
păsări împăiate; balamale nemetalice; 
şezlonguri; prăjini nemetalice; paravane 
(mobile); dulapuri; dulapuri de farmacie; 
dulăpioare nemetalice cu plasă pentru alimen-
te; dulapuri pentru vase; storuri din bambus; 
storuri de interior pentru ferestre (mobilier); 
storuri din lemn împletit (mobilier); storuri de 
interior pentru ferestre (mobilier); paravane de 
protecţie pentru şemineuri (cămine); chihlim-
bar; sertare; cutii din lemn sau din materiale 
plastice; cutii pentru jucării; cutii de scrisori 
(altele decât cele din metal sau zidărie); cutii 
din lemn pentru sticle; distribuitoare neme-
talice fixe pentru distribuirea şerveţelelor; 

 

21   - acvarii de interior; găleţi; bibelouri chinezeşti 
(porţelanuri); farfurii; farfurii din hârtie; 
farfurioare; pahare fără picior; bomboniere; 
friteuze neelectrice; damigene; busturi din 
porţelan, pământ ars sau sticlă; vaze pentru 
flori; suporturi pentru flori (aranjamente 
florale); cupe pentru fructe; scăldătoare pentru 
păsări; cădiţe portabile pentru nou-născuţi; 
instrumente cu ventuze pentru desfundarea 
ţevilor; aparate neelec-trice de făcut vafe; 
recipiente pentru gheaţă; căldări pentru 
cărbune; recipiente din materiale ţesute; 
frigărui (ţepuşe metalice); suporturi pentru 
prosoape (inele şi bare); întinzătoare de 
pantaloni; dispozitive de întins îmbrăcămintea; 
suporturi pentru întins cămăşile; păr pentru 

perii; voliere (colivii mari pentru păsări); pâlnii; 
bătătoare pentru covoare; firme din porţelan 
sau sticlă; discuri de sfeşnice; ghivece de flori; 
oale de noapte; oale pentru clei; servicii de 
condimente; carafe; piepteni; piepteni pentru 
animale; bureţi abrazivi de baie; bureţi de 
menaj; bureţi de toaletă; aparate deodorizante 
pentru uz personal; suporturi pentru bureţi; 
suporturi pentru scobitori; suporturi pentru 
săpun; suporturi pentru plante (aranjamente 
florale); suporturi pentru pămătufuri; suporturi 
pentru role de hârtie igienică; scânduri de 
călcat; planşete de tăiat pentru bucătărie; 
planşete de pâine; scânduri de spălat rufe; 
strecurători; hote de bucătărie; recipiente 
pentru menaj sau bucătărie; vase de 
bucătărie; sticle (recipiente); sticle pentru 
chimicale (recipiente); recipiente termoizo-
lante pentru băuturi; recipiente termoizolante 
pentru alimente; boluri de sticlă; grătare 
(ustensile pentru gătit); închizătoare pentru 
capace pentru cratiţe; piei de căprioară pentru 
curăţat; scobitoare; produse ceramice pentru 
menaj; majolică; porţelanuri; perii; instrumente 
pentru curăţat acţionate manual; cratiţe; 
învelitori pentru ghivece de flori, altele decât 
cele de hârtie; pămătufuri pentru bărbierit; 
cuşti pentru animale de companie; piele de 
lustruit; forme (calapoade) pentru pantofi; 
inele pentru şerveţele; inele şi bare pentru 
şerveţele; inele pentru păsări; puşculiţe; 
coşuleţe de pâine; coşuri împletite de uz 
casnic; iesle pentru animale; cutii pentru 
biscuiţi; cutii pentru ceai; căzi de spălat rufe; 
bidoane (ploşti); gamele; cazane; filtre de 
cafea neelectrice; cafetiere neelectrice; 
râşniţe de cafea manuale; silice topită 
(produse semifinite), cu excepţia celei pentru 
construcţii; halbe de bere; halbe de bere cu 
capac; curse pentru şobolani; capace de oale; 
capace pentru acvarii de interior; capace 
pentru untiere; capace pentru vase; capace 
pentru platouri de brânză; cârlige pentru 
încheiat nasturii (la ghete); carafe; casolete de 
ars mirodenii; recipiente pentru gheaţă; pâlnii; 
capcane pentru insecte; linguri de amestecat 
(ustensile de bucătărie) polo-nice de 
bucătărie; palete (accesorii pentru masă); 
palete pentru tarte; spatule (ustensile de 
bucătărie); untiere; materiale pentru perii; 
materiale de lustruit (cu excepţia celor de 
hârtie şi piatră); maşini de făcut tăiţei 
acţionate manual; aparate şi maşini neelec-
trice de lustruit de uz casnic; râşniţe de piper 
manuale; desprăfuitoare neelectrice; mături; 
sacoşe termoizolante; seringi de glazurat; 
străchini; mozaic din sticlă, cu excepţia celui 
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pentru construcţii; bureţi de sârmă pentru 
curăţat; savoniere; curse pentru şoareci; 
veselă; ciururi de stropitoare; duze de ibric; 
duze de furtun pentru stropit; servicii pentru 
picnic (veselă); truse de toaletă; aţă dentară; 
fire de sticlă, cu excepţia celor de uz textil; 
palete pentru tarte; instrumente pentru tăiat 
coca; stropitori de mână; seringi pentru 
stropirea florilor şi a plantelor; cârpe pentru 
curăţat; deşeuri de lână pentru curăţat; câlţi 
pentru curăţat; beţişoare chinezeşti (tacâ-
muri); beţişoare pentru cocteiluri; solniţe de 
piper; mănuşi de menaj; mănuşi de lustruit; 
mănuşi de grădinărit; discuri pentru a 
împiedica laptele să dea  în foc; platouri de uz 
casnic; platouri de uz casnic din hârtie; tăvi 
turnante pentru bucătărie; platouri cu capac 
pentru servirea legumelor; tăvi (platouri de 
servit); încălzitoare neelectrice pentru bibe-
roane; sfeşnice; suporturi de farfurii; suporturi 
de carafe, cu excepţia celor din hârtie şi altele 
decât feţe de masă; suporturi pentru lista de 
meniuri; suporturi de cuţite pentru masă; 
suporturi pentru fiare de călcat; ouare; 
suporturi de grătare; bureţi abrazivi pentru 
bucătărie; tampoane metalice pentru curăţat; 
adăpători; pulbere de sticlă pentru deco-
raţiuni; produse ceramice pentru menaj; 
fierbătoare neelectrice; oale de fiert sub 
presiune, neelectrice; sticlă pictată; veselă; 
porţelanuri; obiecte din faianţă; cristaluri 
(sticlărie); ustensile cosmetice; ustensile de 
toaletă; prese pentru pantaloni; servicii de 
condimente; aparate neelectrice pentru dema-
chiere; articole de uz casnic pentru refri-
gerarea alimentelor, conţinând fluide pentru 
schimb de căldură; distribuitoare de hârtie 
igienică; ceruitoare de parchet neelectrice; 
deschizătoare de sticle; suporturi pentru întins 
mănuşile; trăgătoare de cizme; făraşe pentru 
firimituri; dispozitive pentru menţinut forma 
cravatelor; cârlige de rufe; dopuri de sticlă; 
pudriere; pulverizatoare de parfum; pufuri de 
pudră; desprăfuitoare neelectrice; distribui-
toare de săpun; piepteni; piepteni electrici; 
site (ustensile de menaj); coarne de băut; 
limbi de încălţat pantofi; discuri de sfeşnic; 
butoane (mânere) din porţelan; salatiere; 
zaharniţe; mixere neelectrice; palete neelec-
trice de uz casnic; servicii (veselă); servicii de 
cafea; servicii de lichior; servicii de ceai; site 
de cenuşă (ustensile de menaj); strecurătoare 
de ceai; sifoane (pentru apă gazoasă); pipete 
(furtunuri de tras vinul din butoaie); sucitoare 
pentru patiserie; cratiţe ermetice (cu fierbere 
rapidă); raşchete metalice pentru curăţat 
duşumeaua; ţesale; emulgatoare neelectrice 

de uz casnic; storcătoare de fructe de uz 
menajer neelectrice; solniţe; recipiente pentru 
băut; şerbetiere; recipiente termoizolante; 
pahare din plastic sau din hârtie; stacane; 
recipiente de băut; statui din porţelan; 
ceramică sau sticlă; statuete din porţelan, 
ceramică sau sticlă; sticlă pentru geamuri de 
vehicule (produse semifabricate); sticlă 
(materii prime); sticlă de culoarea opalului; 
sticlă care încorporează conductori electrici; 
sticlă emailată; sticlă brută sau semi-
prelucrată, cu excepţia sticlei folosite în 
construcţii; vată de sticlă, cu excepţia celei 
pentru izolaţii; fibre de sticlă, altele decât 
pentru izolare sau de uz textil; supiere; 
frânghii de întins rufe; lighene; farfurii; farfurii 
de unică folosinţă; răzătoare (ustensile de 
menaj); recipiente termoizolante; terarii de 
apartament (pentru plante); terarii de 
apartament (pentru animale); cârpe pentru 
spălat duşumele; cârpe pentru curăţat; cârpe 
pentru înlăturarea prafului; ştergătoare de 
mobilă; litiere pentru animale; urne, aparate 
pentru răspândirea aerosolilor (altele decât 
cele folosite în scopuri medicale); sprayuri de 
gură; râşniţe manuale de uz casnic, ceruitoare 
neelectrice pentru încălţăminte, instrumente 
pentru stropire; ustensile de menaj; ustensile 
de bucătărie; vase pentru bucătărie; filtre 
pentru menaj; filtre de cafea neelectrice; 
flacoane; gamele; forme (ustensile de 
bucătărie); forme pentru cuburi de gheaţă; 
forme pentru bucătărie; friteuze neelectrice; 
tocuri pentru piepteni; coşuleţe de pâine; 
apărătoare de muşte; filtre de ceai; ceainice; 
ceşti; prese de usturoi (ustensile de 
bucătărie); huse pentru scânduri de călcat; 
boluri pentru ceai; boluri de sticlă; mopuri; 
shakere; tirbuşoane; păr de porc; perii pentru 
spălarea veselei; perii pămătufuri pentru 
curăţarea recipientelor; perii pentru sticlele de 
lampă; perii pentru cai; perii de sârmă pentru 
curăţat; periuţe de dinţi; perii de dinţi electrice; 
truse pentru îngrijit animalele (perii şi 
pensule); mături mecanice; perii pentru 
încălţăminte; perii de toaletă; perii electrice 
(cu excepţia celor care sunt părţi de maşini); 
perii; periuţe pentru sprâncene; perii de 
unghii; ouă de ipsos puse în cuibare; iesle 
pentru animale; cutii pentru distribuirea 
şerveţelelor de hârtie; lăzi de gunoi; 

 

24   - flanel (ţesătură); catifea; lenjerie de casă; 
lenjerie din damasc; lenjerie de baie (cu 
excepţia articolelor de îmbrăcăminte); lenjerie 
de pat; lenjerie de masă (cu excepţia celor din 
hârtie); dublură (ţesături); finet; pâslă din 
material textil pentru maşini de imprimat; 
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jerseu (material); şervete de marcare a locului 
la masă (cu excepţia celor din hârtie);  
droghet; perdele de duş din materiale textile 
sau din materiale plastice; perdele din 
materiale textile sau din materiale plastice; tul; 
zefir (ţesătură); pavilioane (drapele); canava 
pentru tapiserie sau broderie; muselină; crep 
(ţesătură); crepon; învelitori din materiale 
textile pentru mobilă; ţesături de uz textil; 
materiale filtrante (textile); tapet din materiale 
textile; textile; materiale plastice care înlo-
cuiesc ţesăturile; saci de dormit (lenjerie de 
pat); pânză de sac; moleschin (ţesătură); feţe 
de pernă; feţe de saltea; învelitori de pat; 
brocarturi; mănuşi de baie; batiste din 
materiale textile; pleduri de călătorie; căptuşeli 
din materiale textile pentru pălării; suporturi de 
carafe (lenjerie de masă); şnururi din 
materiale textile pentru susţinerea draperiilor; 
cuverturi de pat; învelitori din materiale 
plastice pentru mobile; prosoape din materiale 
textile; şerveţele de masă din materiale textile; 
seturi de masă, cu excepţia celor din hârtie; 
pânză de cânepă; huse pentru saltele; pânză 
gumată, cu excepţia celei de papetărie; pânză 
din materiale textile pentru maşini de 
imprimat; pânză; draperii de uşă; giulgiuri; 
şerveţele demachiante din materiale textile; 
şerveţele de toaletă din materiale textile; 
şerveţele de masă, cu excepţia celor de 
hârtie; plase contra ţânţarilor; muşama (feţe 
de masă); feţe pentru masă de biliard; tafta 
(ţesătură); ţesături de in; ţesături pentru 
lenjerie; ţesături impermeabile la gaz pentru 
baloane aerostatice; ţesături de iută; ţesături 
pentru încălţăminte; ţesături de ramia; ţesături 
din spartă; ţesături de mătase artificială; 
ţesături din fibră de sticlă de uz textil; damasc 
(ţesături); ţesături adezive destinate aplicării 
la cald; ţesături de in; stofă de mobilă; ţesături 
de cânepă; dublură (ţesături); material textil 
de căptuşeală pentru încălţăminte; ţesături 
acoperite de motive desenate pentru broderie; 
ţesături din janilie; etamină; tricoturi; ţesături 
de bumbac; ţesături de mătase; ţesături de 
mătase pentru şabloane de imprimat; stofe de 
lână; ţesături elastice; ţesături; ţesături 
imitând piei de animale; gaz (ţesătură); pânză 
pentru strecurat brânză; stambă; marabu 
(ţesături); tul; steaguri (cu excepţia celor de 
hârtie); flanel (ţesătură); absorbante din 
materiale textile (flanel); pânză groasă de 
cânepă; huse pentru capace de WC; huse de 
protecţie pentru mobilă; huse pentru perne; 
şeviot (ţesături); etichete ţesute; 

 

 

25   - pelerine; bandane; lenjerie de corp; lenjerie 
de corp sudorifugă; bluze; bluze cu guler; boa 
(eşarfe din pene), body-uri; botine; pantaloni 

de călărie; pantaloni; încălţăminte de fotbal; 
sutiene; gulere de haină (îmbrăcăminte); 
gulere false; plastroane de cămăşi; voaluri 
(îmbrăcăminte); galoşi; cravate; lavaliere; 
jambiere; ghetre; carâmbi de cizme; veste; 
tricoturi (îmbrăcăminte); tricoturi; tocuri; 
indispensabili; glugi (îmbrăcăminte); carcase 
de pălării; buzunare de hârtie; buzunăraşe 
(îmbrăcăminte); buzunare de haine; fulare; 
cozoroace (articole pentru acoperirea capu-
lui); colanţi; combinezoane (îmbrăcăminte); 
combinezoane de schi nautic; corsete; 
costume; costume de baie; costume de bal 
mascat; costume de plajă; jachete tricotate 
(îmbrăcăminte); veste de pescar; livrele; 
corsete; maiouri de corp; manşete (îmbră-
căminte); plastroane de cămăşi; mantile; 
mantouri; măşti pentru dormit; blănuri 
(îmbrăcăminte); mitene; mitre (îmbrăcăminte); 
manşoane (îmbrăcăminte); elemente metalice 
pentru încălţăminte; bavete, cu excepţia celor 
din hârtie; pelerine; caschete; ciorapi; papuci 
de baie; încălţăminte de plajă; pantofi de 
sport; încălţăminte; îmbrăcăminte de hârtie; 
haine de stradă; articole de îmbrăcăminte; 
îmbrăcăminte pentru automobilişti; îmbrăcă-
minte pentru ciclişti; tricouri; gabardine 
(îmbrăcăminte); jerseuri (îmbrăcăminte); arti-
cole de îmbrăcăminte din imitaţie de piele; 
articole de îmbrăcăminte din piele, tricoturi 
(îmbrăcăminte); uniforme; îmbrăcăminte; ra-
me de încălţăminte; patrafire; paltoane; 
parcas (mantouri scurte 3/4); scutece din 
materiale textile; pelerine; mănuşi (articole de 
îmbrăcăminte); pijamale; chiloţi de baie; 
fulare; rochii; impermeabile; bentiţe pentru 
cap; jartiere; jartiere pentru şosete bărbăteşti; 
portjartiere; căptuşeli confecţionate (părţi din 
îmbrăcăminte); apărătoare contra transpi-
raţiei; tălpi; bretele; bocanci; centuri (îmbră-
căminte); centuri pentru păstrarea banilor 
(îmbrăcăminte); trusouri pentru nou-născuţi; 
dispozitive antiderapante pentru încălţăminte; 
pulovere; talonete pentru ciorapi; rame de 
încălţăminte; rase (haine bisericeşti); cămăşi; 
saboţi (încălţăminte); sandale; cizme; sariuri; 
pulovere groase; căpute de încălţăminte; 
branţuri; togi; chiloţi; pantofi de gimnastică; 
papuci; pantofi; turbane; articole pentru 
acoperirea capului; şorţuri (îmbrăcăminte); 
capoate; bombeuri de încălţăminte; căşti de 
duş; ciorapi; ciorapi sudorifugi; şaluri; pălării 
de hârtie; calote de pălării; bonete de baie; 
fulare; crampoane pentru încălţăminte de 
fotbal; scutece-chilot; barete pentru fixarea 
sub talpă a pantalonilor; şube; espadrile; 
fuste; jupoane; 

 

26   - franjuri; bigudiuri; paiete pentru îmbrăcăminte; 
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găuri de şireturi pentru încălţăminte; bărbi 
false; benzi pentru fixarea manşetelor; broşe 
(accesorii de îmbrăcăminte); ace (altele decât 
articolele de bijuterie); coroane din flori 
artificiale; hamuri de susţinere pentru copii; 
păr fals; ghirlande artificiale; învelitori pentru 
ceainice; jabouri (dantele); cleme de pantaloni 
pentru ciclişti; agrafe de păr; piese care se 
lipesc la cald pentru repararea articolelor 
textile; copci de corsete; copci pentru încăl-
ţăminte; copci pentru îmbrăcăminte; înche-
ietoare pentru bretele; fermoare de centuri; 
benzi cu autofixare (articole de mercerie);  
fermoare; fermoare pentru genţi; numere de 
tricou pentru probe sportive; insigne orna-
mentale; ace; ace pentru maşina de dărăcit 
lâna; ace pentru legătorie; ace de şelărie; cutii 
de ace; găitane (pasmanterie); broderii; bro-
derii din argint; articole de mercerie, cu 
excepţia firelor; articole decorative pentru păr; 
piese care se lipesc la cald, pentru ornamente 
de articole textile (mercerie); şnururi pentru 
bordare; broderii în aur; fireturi; ciucuri; nasturi 
tip capsă; cutii de croitorie; cosiţe de păr 
împletit; tivuri false; pasmanterie; croşete 
(mercerie); croşete de brodat; croşete pentru 
covoare; croşete pentru încălţăminte; panglici 
(pasmanterie); panglici pentru premiere 
(recompense); panglici elastice; litere pentru 
marcarea lenjeriei; fluturi (pasmanterie); 
moţuri de păr; degetare de cusut; volane de 
rochii; benzi pentru păr; papiote (bigudiuri); 
peruci; pene (articole de îmbrăcăminte); pene 
de păsări (accesorii pentru îmbrăcăminte); 
cheutori pentru îmbrăcăminte; balene de 
corsete; benzi pentru păr; brasarde; umere 
pentru îmbrăcăminte; pernuţe de ace cu 
gămălie; perniţe de ace; pompoane; catarame 
(accesorii pentru îmbrăcăminte); catarame de 
pantofi; nasturi; nasturi tip capsă; rozete; 
volane plisate de tul (îmbrăcăminte); fileuri 
pentru păr; ceaprazuri (pasmanterie); ace de 
tricotat; ornamente pentru încălţăminte, cu 
excepţia celor din metale; paiete pentru 
îmbrăcăminte; ornamente de pălării, cu 
excepţia celor de metale preţioase; mustăţi 
false; festoane (broderii); fructe artificiale; flori 
artificiale; suveici pentru confecţionarea 
plaselor de pescuit; bonete pentru vopsirea 
părului; ciuperci pentru cârpit; sule de 
cizmărie; şireturi pentru încălţăminte; panglici 
pentru încreţit perdele; cordoane pentru 
îmbrăcăminte; cordoane de lână; agrafe de 
păr; suporturi pentru gulere; 

 

28   - jocuri automate cu fise; vehicule cu tele-
comandă (jucării); piscine (articole de jocuri 
sau de sport); surprize pentru petreceri; bloc-
starturi; plăci de bodyboarding; ghete cu 

patine (combinate); biberoane de păpuşi; 
muniţie pentru jocuri de paintball; fluturaşi 
(badminton); titireze (jucării); puzzle-uri; 
suspensoare pentru sportivi; deltaplane; 
discuri zburătoare (jucării); discuri pentru 
sport; case de păpuşi; jocuri de domino; 
planşe de surfing; trambuline (articole de 
sport); planşe cu rotile (skate-board-uri); 
catarge pentru planşe de windsurfing; table de 
şah; table de dame; săgeţi pentru jocul de 
Darts; pomi de Crăciun din materiale sintetice; 
pahare de amestecat şi aruncat zaruri; zmei; 
pinatas; jucării; jucării pentru animale 
domestice; jucării de pluş; telefoane mobile 
(jucării); surprize pentru petreceri; jocuri 
electronice, altele decât cele concepute 
pentru a fi utilizate cu ecran de afişare 
independent sau monitor; jocuri de societate; 
jocuri de masă; jocuri cu inele; jocuri; 
caleidoscoape; camere de aer pentru mingi 
destinate jocurilor sportive; colofoniu;  canturi 
de schiuri; taloane de bingo; cărţi de joc; 
căluşei; căluţi-balansoar (jucării); balansoare; 
popice; jocuri de popice; tacuri de biliard; 
crose de golf; crose de hochei; piei de focă 
(învelitori pentru schi); clopoţei pentru pomul 
de Crăciun; camere de păpuşi; jocuri de 
construcţie; confeti; bomboane explozive; 
patine de gheaţă; patine cu role; zaruri; arme 
pentru paintball; legături de schiuri; paturi de 
păpuşi; jocuri de ruletă; blocuri de construcţie 
(jucării); păpuşi; labe pentru înot; arcuri de tir; 
schiuri; schiuri nautice; schiuri pentru surfing; 
mah-jong-uri (domino chinezesc); ceară de 
schiuri; fluiere de momit vânatul; marionete; 
măşti de carnaval; măşti de teatru; măşti de 
scrimă; catarge pentru plăci de windsurfing; 
cretă pentru tacuri de biliard; ţinte; ţinte 
electrice; modele de vehicule la scară redusă 
(miniaturi); mingi pentru jocuri sportive; benzi 
de amortizare pentru mese de biliard; 
apărători de genunchi (articole de sport); 
vârfuri pentru tacuri de biliard; apărători de cot 
(articole de sport); îmbrăcăminte de păpuşi; 
arme de scrimă; bastoane pentru majorete; 
parapante; mănuşi (accesorii de joc); pistoale 
(jucării); pistoale cu aer (jucării); capse 
detonante (jucării); capse pentru pistoale 
(jucării); jucărioare pentru sugari; potcoave 
pentru jocuri; suporturi de lumânări pentru 
pomul de Crăciun; suporturi pentru pomi de 
Crăciun; straturi de acoperire pentru schiuri; 
momeli pentru vânătoare sau pescuit; momeli 
mirositoare pentru vânat sau pescuit; 
materiale pentru tir cu arcul; accesorii de 
pescuit; vârtelniţe pentru zmei; baloane de 
săpun (jucării); dispozitive de marcat punctele 
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pentru biliard; unelte de refacere a gazonului 
(accesorii de golf); căptuşeli de protecţie (părţi 
de îmbrăcăminte de sport); rachete; florete; 
curele pentru planşe de surfing; frânghii 
pentru planşe de windsurfing; centuri pentru 
halterofili (articole de sport); praştii; role 
pentru biciclete fixe de antrenament; lansa-
toare de harpoane (articole de sport); 
trotinete; boburi; plase de fluturi; plase 
(articole de sport); raclete pentru schiuri; 
aparate de gimnastică; discuri pentru sport; 
haltere; centuri pentru căţărători; zăpadă 
artificială pentru pomi de Crăciun; rachete de 
zăpadă; lansatoare de talere (tir); mese de 
biliard; mese de biliard cu fise; mese pentru  
tenis de masă; mese pentru fotbal de masă; 
corzi de rachete; saci de criket; saci pentru 
crose de golf, cu sau fără roţi; tobogane (joc); 
vehicule cu telecomandă (jucării);  aparate 
pentru exerciţii fizice; jocuri de table; slipuri de 
susţinere pentru sportivi (articole de sport); 
ornamente pentru pomi de Crăciun, cu 
excepţia articolelor de iluminat şi a dulciurilor; 
aparate pentru aruncat mingi de tenis; aparate 
de prestidigitaţie; aparate pentru jocuri elec-
tronice, altele decât cele concepute pentru a fi 
utilizate cu ecran de afişare independent sau 
monitor; aparate şi dispozitive pentru bouling; 
jetoane pentru jocuri; huse special concepute 
pentru schiuri şi plăci de surfing; bile de joc; 
popice de biliard; bile pentru jocuri; globuri de 
sticlă cu zăpadă în interior, jocuri de şah; 
jocuri de dame; apărători de tibia (articole de 
sport); învelişuri pentru camuflare (articole de 
sport); extensoare; 

 

34   - rezervoare de gaz pentru brichete; foiţe 
absorbante pentru pipe de tutun; foiţe pentru 
ţigarete; brichete pentru fumători; punguţe de 
tutun; carnete de hârtie pentru ţigarete; 
humidoruri pentru ţigări de foi; cutii de 
chibrituri; cremene; foarfeci pentru ţigări de 
foi; muştiucuri pentru ţigări de foi; muştiucuri 
pentru ţigarete; capete de ţigarete; muştiucuri 
de chihlimbar destinate portţigaretelor pentru 
ţigări de foi şi ţigarete; scrumiere pentru 
fumători; tabachere pentru ţigări de foi; 
suporturi pentru pipe de tutun; dispozitive de 
curăţat pipe de tutun; ţigarete, ţigări; ţigarete 
conţinând înlocuitori de tutun, cu excepţia 
celor de uz medical; ţigarille; ţigări de foi; 
recipiente de tutun; suporturi pentru chibrituri; 
chibrituri; tutun; tutun de mestecat; tutun de 
prizat; tabachere; plante pentru fumat; pipe de 
tutun; dispozitive portabile pentru rularea 
ţigaretelor; filtre pentru ţigarete; capete de 
ţigarete; 

 

 
35   - servicii de abonamente la servicii de tele-

comunicaţii pentru terţi; agenţii de import-
export; agenţii comerciale de informaţii; 
agenţii de publicitate; analize de preţ de cost; 
închirieri de spaţii publicitare; servicii de audit; 
birouri de recrutare; sistematizarea informaţiei 
în fişiere electronice; contabilitate; facturare; 
transcrieri de comunicări; sondaje de opinie; 
studii de piaţă; informaţii pentru afaceri; 
informaţii şi sfaturi comerciale pentru con-
sumatori; investigaţii pentru afaceri; cerce-
tarea pieţei; cercetări în domeniul marketin-
gului; recrutare de personal; sfaturi în 
organizarea şi conducerea afacerilor; con-
sultanţă în probleme legate de personal; 
sfaturi în organizarea afacerilor, consultanţă 
pentru conducerea afacerilor; consultanţă 
profesională în afaceri; paginare în scopuri 
publicitare; consiliere profesională de afaceri 
pentru artişti interpreţi; servicii de revista 
presei; reactualizarea materialelor publicitare; 
prelucrare de texte; servicii de secretariat; 
servicii de stenografie; organizare de expoziţii 
în scopuri comerciale sau publicitare;  servicii 
de abonamente la ziare pentru terţi; 
organizarea târgurilor pentru scopuri comer-
ciale şi publicitare; servicii de secretariat; 
decorare de vitrine, estimare în afaceri 
comerciale; estimarea lemnului în picioare; 
estimare în domeniul lânăriei; întocmire de 
extrase de conturi; căutare în fişierele elec-
tronice, pentru terţi; căutare de sponsorizare; 
asistenţă în managementul afacerilor; sprijin 
în conducerea întreprinderilor comerciale sau 
industriale; prezentarea produselor prin toate 
mijloacele de comunicare pentru vânzare cu 
amănuntul; previziuni economice; vânzare la 
licitaţie; promovarea vânzărilor pentru terţi; 
închirieri de maşini şi aparatură de birou; 
închirieri de timp publicitar în mijloacele de 
comunicare; închiriere de material publicitar; 
închiriere de automate de vânzare; închiriere 
de fotocopiatoare; publicare de texte pub-
licitare; servicii de dactilografie; publicitate 
radiofonică; afişaj; difuzare (distribuţie) de 
eşantioane; difuzare de anunţuri publicitare; 
redactare de texte publicitare; publicitate; 
publicitate on-line într-o reţea computerizată; 
publicitate prin corespondenţă; publicitate 
televizată; reproducere de documente; com-
pilaţii statistice; servicii de căutare de 
informaţii din fişiere informatice; date refe-
ritoare la afaceri; sistematizarea informaţiei în 
fişiere electronice; întocmire de declaraţii 
fiscale; întocmire de extrase de conturi; 
întocmirea rubricilor publicitare în ziare; 
selectarea personalului prin teste psihologice; 
administrarea hotelurilor; administrare comer-
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cială pentru licenţe de servicii şi produse 
pentru terţi; prelucrare administrativă pentru 
cereri de mărfuri; relaţii publice; servicii de 
manechine în scop publicitar sau de 
promovare a vânzărilor; servicii de relocare 
pentru afaceri; servicii de comparare a 
preţurilor; servicii de aprovizionare pentru terţi 
(achiziţie de bunuri şi servicii pentru alte 
întreprinderi); asistenţă în conducere de 
subantreprize (comerciale); servicii de pre-
luare de mesaje vocale pentru abonaţi 
telefonici; reproducere prin heliografie; 
expertize în afaceri; asistenţă în mana-
gementul afacerilor; sprijin în conducerea 
afacerilor; prezentarea produselor prin toate 
mijloacele de comunicare pentru vânzare cu 
amănuntul; promovarea vânzărilor pentru terţi; 
birouri de plasare; birouri de plasare, inclusiv 
prin reţele informatice şi Internet; 

 

38   - agenţii de presă; difuzare de programe de 
televiziune; televiziune prin cablu; buletine 
electronice (telecomunicaţii); informaţii în 
materie de telecomunicaţii; servicii de rutare şi 
joncţiune pentru telecomunicaţii; servicii de 
forumuri de discuţii pe Internet; asigurarea 
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea 
informatică mondială; furnizarea accesului la 
baze de date; furnizarea accesului la o reţea 
informatică mondială; furnizare de canale de 
telecomunicaţii destinate serviciilor de tele-
shopping; transmitere de mesaje;  transmi-
terea de mesaje şi imagini asistate de 
calculator; transmisii facsimil; transmitere de 
telegrame; comunicaţii prin terminale de cal-
culator; închirieri de aparate pentru transmi-
tere de mesaje; închiriere de timp de acces la 
reţele informatice mondiale; închirieri de 
modeme; închirieri de aparate de teleco-
municaţii; închirieri de telefoane; închiriere de 
facsimile; radiodifuziune; comunicaţii prin 
reţele de fibre optice; radiotelefonie mobilă; 
comunicaţii prin terminale de calculator; 
transmisii prin satelit; servicii telegrafice; 
servicii telefonice; transmitere de facsimile; 
servicii de mesaje radio (radio, telefon sau 
alte mijloace de comunicaţii electronice); 
servicii de teleconferinţe (Internet); servicii 
telegrafice prin abonament; servicii de poştă 
vocală; 

 

40   - apretarea hârtiei; apretarea textilelor; vul-
canizare (prelucrarea materialelor); prelu-
crarea pielii; stoarcerea sucurilor; brodare; 
galvanizare; gravare; decontaminarea mate-
rialelor periculoase; dezodorizarea aerului; 
prelucrarea pielii; călirea metalelor; con-
gelarea alimentelor; placare cu aur; informaţii 
în domeniul prelucrării materialelor; placare cu 

cadmiu; calandrarea ţesăturilor; conservarea 
alimentelor şi a băuturilor; afumarea alimen-
telor; vopsirea pielii; vopsirea blănurilor; 
vopsirea încălţămintei; vopsirea textilelor; vop-
sirea ţesăturilor;  imprimare litografică; tur-
narea metalelor; satinarea blănurilor; cosi-
torire; cuprare; împăiere; tratarea hârtiei; 
tratarea apei; lucrări în lemn; prelucrarea 
peliculelor cinematografice; prelucrarea pielii; 
tratarea metalelor; prelucrarea blănurilor; 
tratarea blănurilor contra moliilor; reciclare de 
gunoaie şi deşeuri; tratarea stofelor împotriva 
moliilor; impermeabilizarea ţesăturilor; trata-
rea stofelor împotriva şifonării; ignifugarea 
ţesăturilor; prelucrarea stofelor şi a textilelor;  
decapare; prelucrarea lânii; înrămarea ope-
relor de artă; tivirea ţesăturilor; colorarea 
geamurilor prin tratarea suprafeţelor; împro-
spătarea aerului; albirea ţesăturilor; puri-
ficarea aerului; sudare; retuşarea îmbrăcă-
mintei; prelucrarea petrolului; tratarea deşe-
urilor (transformare); imprimarea desenelor; 
imprimare de fotografii; imprimare ofset; 
acoperirea (placarea) metalelor; poligrafie; 
polizare (şlefuire); morărit; croitorie; închi-
rierea maşinilor de tricotat; închirierea gene-
ratoarelor; închirierea aparatelor de clima-
tizare; închirierea aparatelor de încălzire 
suplimentară; laminare; developarea pelicu-
lelor fotografice; lucrări de ceramică; lucrări de 
forjare; asamblarea de materiale la comandă 
pentru terţi; legătorie; suflare (sticlărie); lucrări 
de şelărie; morărit; croirea stofelor; tăiere cu 
fierăstrăul; rafinare; tăierea şi debitarea 
lemnului; satinarea blănurilor; argintare; 
incinerarea gunoaielor; gravare; calandrarea 
ţesăturilor; urzire; sortarea deşeurilor şi a 
materialelor reciclabile (transformare); foto-
compoziţii; tighelirea ţesăturilor; rabotare, 
piuarea stofelor; tăierea animalelor; incine-
rarea gunoaielor; îngustarea ţesăturilor, prin 
intrare la apă; servicii de tehnică dentară; 
confecţionarea cheilor; producere de energie; 
servicii de croitorie; servicii de curăţătorie; 
prelucrarea personalizată a blănurilor; foto-
gravare; frezare; cromare; servicii de separare 
a culorilor; galvanizare; serigrafie; şlefuirea 
sticlei optice; 

 

41   - agenţii de modele pentru artişti; academii 
(educaţie); închirierea de terenuri de tenis; 
împrumutul de cărţi; rezervarea de locuri 
pentru spectacole; înregistrări pe benzi video 
(filmare); creşe (educaţie); cultură fizică; 
servicii de discotecă; dresarea animalelor; 
servicii de dublaj; jocuri de noroc; micro-
editare; informaţii în materie de educaţie; 
informaţii în materie de recreare; informaţii în 
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materie de divertisment; studiouri de cinema; 
cluburi de sănătate (repunerea în formă 
fizică); servicii de cluburi (divertisment sau 
educaţie); cluburi de noapte; machetare 
pentru alte scopuri decât cel publicitar; 
microfilmare; montajul benzilor video; montaj 
de programe radiofonice şi de televiziune; 
music-hall; jocuri on-line într-o reţea de 
calculatoare; exploatarea publicaţiilor elec-
tronice on-line nedescărcabile; educaţie 
religioasă; învăţarea gimnasticii; învăţământ 
prin corespondenţă; formare practică (demon-
straţie); organizarea de baluri; organizarea de 
expoziţii în scopuri culturale sau educative; 
informaţii în materie de recreare; organizarea 
şi conducerea de colocvii; organizarea şi 
conducerea de congrese; organizarea şi 
conducerea de conferinţe; organizarea şi 
dirijarea de concerte; organizarea şi con-
ducerea de master-class (instruire); organi-
zarea şi conducerea de seminare; organi-
zarea şi conducerea de simpozioane; organi-
zarea de concursuri de frumuseţe; organi-
zarea de concursuri (educaţie sau divertis-
ment); organizarea de loterii; servicii pentru 
organizare de timp liber; organizarea de 
spectacole (servicii de impresariat); organi-
zarea de competiţii sportive; orientare profe-
sională (consiliere în domeniul educaţiei şi 
formării); parcuri de distracţie; interpretarea 
limbajului gestual; divertisment televizat; 
servicii de biblioteci itinerante; exploatarea 
echipamentelor de karaoke; exploatarea tere-
nurilor de golf; exploatarea instalaţiilor spor-
tive; exploatarea sălilor de jocuri; exploatarea 
sălilor de cinema; reprezentaţii teatralizate; 
reprezentaţii teatrale; examinarea cursanţilor; 
cronometrarea la competiţii sportive; producţie 
de filme pe benzi video; producţie de filme; 
închiriere de înregistrări sonore şi video; 
închirierea de aparate audio; închirierea de 
camere video; închirierea de magnetoscoape; 
închirierea de benzi video; închirieri de 
decoruri pentru spectacole; închirierea de 
aparate şi accesorii cinematografice; închi-
rierea filmelor cinematografice; închirierea de 
stadioane; închirierea de aparatură de 
iluminat pentru decoruri de teatru sau stu-
diouri de televiziune; închirierea posturilor de 
televiziune şi de radio; închirierea de echi-
pamente pentru scufundări subacvatice; 
închirierea de echipament pentru sport (cu 
excepţia vehiculelor); închirierea de decoruri 
pentru teatru; microeditare; publicarea on-line 
a cărţilor şi periodicelor; publicarea de texte, 
altele decât textele publicitare; divertisment 
radiofonic; prezentare de spectacole live; 

divertisment; redactarea de texte, altele decât 
cele publicitare; exploatarea grădinilor zoolo-
gice; servicii de reporteri de ştiri; planificare 
de recepţii (divertisment); servicii de com-
poziţie muzicală; servicii de campusuri de 
vacanţă; subtitrare; servicii de cazinou 
(jocuri); servicii de caligrafie; exploatarea 
muzeelor (prezentare, expoziţii); servicii de 
învăţământ şi educaţie; servicii de orchestră; 
servicii de traducere; redactare de scenarii; 
servicii de distribuire a biletelor; servicii de 
studiouri de înregistrare; servicii de procesare 
de imagini digitale; fotografie; reportaje 
fotografice; circuri; şcoli cu internat; diver-
tisment; 

 

42   - analize pentru implementarea sistemelor de 
calcul; analize chimice; arhitectură; auten-
tificarea operelor de artă; reconstituirea 
bazelor de date; design industrial; servicii de 
protecţie împotriva viruşilor informatici; stu-
diere de proiecte tehnice; inginerie; instalarea 
de programe; servicii de informaţii meteo-
rologice; încercări de materiale; încercări de 
textile; studii bacteriologice; studii biologice; 
studii geologice; studii în domeniul protecţiei 
mediului; cercetări în domeniul cosmeticelor; 
studii de mecanică; cercetări în domeniul 
fizicii; cercetări chimice; studii şi dezvoltarea 
de noi produse pentru terţi; analize pentru 
exploatarea de zăcăminte petroliere; explorări 
subacvatice; studii tehnice; etalonare (mă-
surări); consultanţă în domeniul calcula-
toarelor; consultanţă în domeniul programelor 
de calculator; consiliere în domeniul con-
strucţiilor; controlul puţurilor de petrol; con-
trolul calităţii; controlul tehnic al vehiculelor; 
ridicare topografică; servicii de design 
vestimentar; actualizare de programe; exper-
tize geologice; expertize ale zăcămintelor 
petroliere; întreţinerea de programe de 
calculator; decoraţiuni interioare; conversia 
datelor şi a documentelor de pe un suport fizic 
către un suport electronic; planificare urba-
nistică; furnizarea de motoare de căutare 
pentru Internet; conversia datelor şi a progra-
melor informatice (alta decât conversia fizică); 
proiectarea sistemelor informatice; închirierea 
serverelor web; copierea de programe infor-
matice; stabilirea de planuri pentru construcţii; 
elaborarea (conceperea) de programe; însă-
mânţarea norilor; conciliere în domeniul 
economiei de energie; crearea şi întreţinerea 
site-urilor web pentru terţi; programe de 
calculator; design industrial; servicii în dome-
niul chimiei; servicii de design pentru am-
balaje; expertize tehnice. 
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(531) CFE(5) 26.03.06; 26.03.12; 26.11.12; 26.11.25; 
28.05.00; 29.01.03. 

 
 
 
(210) 023493 
(220) 2008.05.14 
(310) 2007735362 
(320) 2007.11.14 
(330) RU 
(730) ZAO "Holdingovaia kompaniia INTERROS", 

RU 
dom 9, ul. Bolişaia Iakimanka, 119180,  
Moscow, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde. 
(511) NCL(9) 
09   - cititoare DVD; distribuitoare de bilete; tono-

mate muzicale; distribuitoare automate; auto-
pompe pentru incendii; roboţi telefonici; acu-
mulatoare electrice; acumulatoare electrice 
pentru vehicule; actinometre; alidade; alti-
metre; ampermetre; anemometre; anozi; 
antene; anticatozi; apertometre (optică);  apa-
rate pentru scafandri; aparate de înaltă 
frecvenţă; aparate pentru analize, altele decât 
cele de uz medical; aparate de teleghidaj;  
aparate electrodinamice pentru comanda de 
la distanţă a macazurilor de căi ferate; 
aparate electrodinamice pentru comanda la 
distanţă a semnalelor; aparate electrice de 
supraveghere; aparate pentru înregistrarea 
sunetului; aparate pentru distilare de uz 
ştiinţific; aparate de difracţie (microscopie); 
aparate pentru analiza aerului; aparate de 
control al francării; aparate pentru tran-
smiterea sunetului; aparate electrice pentru 
lipirea ambalajelor din plastic; aparate de 
fermentat (aparate de laborator); aparate de 

tăiat cu arc electric; aparate de sudură 
electrică cu arc; aparate de sudură electrică; 
aparate pentru respiraţie, cu excepţia celor 
pentru respiraţie artificială; aparate respiratorii 
pentru înot subacvatic; aparate şi instalaţii 
pentru producerea de radiaţii X, altele decât 
de uz medical; case de numărat bani; 
comutatoare electrice; aparate pentru inter-
comunicaţii (interfoane); distilatoare pentru 
experienţe de laborator; aparate de proiecţie; 
aparate Roentgen, altele decât de uz medical; 
aparate de radiologie de uz industrial; aparate 
de sudat electrice; fotocopiatoare; semnalizări 
luminoase sau mecanice; aparate stereo-
scopice; telegrafe (aparate); aparate tele-
fonice; transmiţătoare (telecomunicaţii); tele-
copiatoare; aparate pentru fototelegrafie; 
dispozitive electrice de aprindere de la 
distanţă; hidrometre pentru acid; hidrometre 
pentru determinarea densităţii soluţiilor acide; 
aparate de măsurat aciditatea pentru acu-
mulatoare; aerometre; balize luminoase; baro-
metre; baterii anodice; baterii galvanice; 
baterii pentru lămpi de buzunar; baterii pentru 
sisteme de aprindere; baterii solare; baterii 
electrice, balanţe; distribuitoare de carburanţi  
pentru benzinării; betatroane; binocluri (opti-
că); etichete electronice pentru mărfuri; unităţi 
de bandă magnetică (informatică); memorii 
pentru calculatoare (informatică); pompe de 
incendiu; brăţări magnetice de identificare; 
prelate de salvare; geamanduri de semna-
lizare; geamanduri de salvare; geamanduri de 
marcare; busole; vacuummetre; electroli-
zoare; variometre; cântare (aparate de cân-
tărit); cântare pentru scrisori; bascule; balanţe 
de precizie;  instrumente topografice; camere 
video; casete video; videotelefoane; ecrane 
video; vizoare fotografice; prize de curent; 
şuruburi micrometrice pentru instrumente 
optice; viscozimetre; întrerupătoare electrice; 
undametre; voltmetre; porţi acţionate prin 
introducerea unei monede pentru parcări; 
firme mecanice; ventile electromagnetice; 
redresoare de curent; gabarite (instrumente 
de măsură); aparate pentru analiza gazelor; 
gazometre; galvanometre; aparate heliogra-
fice; higrometre; hidrometre; greutăţi; vizoare 
optice pentru uşi; holograme; trasatoare 
paralele; megafoane; fire cu plumb; plumbi 
pentru fire cu plumb; telemetre; densimetre; 
densitometre; elemente optice; detectoare; 
galene (detectoare); detectoare de fum; 
detectoare de monede false; diapozitive 
(fotografie); aparate de proiecţie pentru 
diapozitive; diafragme (fotografie); dictafoane; 
dinamometre; discuri magnetice; suporturi 
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pentru înregistrări sonore; discuri magnetice; 
discuri optice; discuri de calcul; unităţi de disc 
pentru calculatoare; unităţi multidisc pentru 
calculatoare; cipuri ADN; tabele de afişaj 
electronic; măsuri de capacitate; veste pentru 
înot; veste antiglonţ; veste de salvare; teci de 
identificare pentru fire electrice; cleme nazale 
pentru scafandri şi înotători; încuietori 
electrice; sonerii electrice de avertizare; 
sonerii de uşă electrice; avertizoare cu sirene 
de alarmă; conductor de sunete; oglinzi de 
inspecţie pentru lucrări; semnalizări rutiere 
luminoase sau mecanice;   semnalizatoare 
luminoase; sonde de adâncime; sonde de uz 
ştiinţific;  buzere; buzere electrice; ace pentru 
pick-upuri; aparate de măsură; aparate de 
măsurare a presiunii; simulatoare pentru 
conducerea sau controlul vehiculelor; inver-
toare electrice; indicatoare de presiune; 
indicatoare (electrice); indicatoare de tem-
peratură; incubatoare pentru culturi de 
bacterii; instrumente de măsură; instrumente 
matematice; instrumente de nivelare; instru-
mente de topografie; instrumente de măsurat 
unghiuri/goniometru; interfeţe; aparate de 
ionizare (altele decât cele pentru tratarea 
aerului); parascântei; cabluri coaxiale; cabluri 
cu fibră optică; cabluri electrice; calibru 
reglabil, calibre de filet; maşini de calculat;  
calculatoare de buzunar; camere de decom-
presie; camere cinematografice; creioane 
electronice (pentru unităţi de afişaj vizual); 
suporturi pentru bobine electrice; cartele 
magnetice de identificare; casete pentru jocuri 
video; cartele magnetice; căşti pentru 
echitaţie; căşti, căşti de protecţie; casete 
pentru plăci fotografice; ghişee automate; 
catozi; inductoare (electricitate); bobine 
electrice; bobine de excitaţie;  bobine/role 
foto; filme expuse; tastaturi de calculator; 
ventile electromagnetice; borne; agende 
electronice; butoane de sonerie; covoraşe 
pentru mausuri; codificatoare magnetice; 
apărătoare pentru ochi; colectoare electrice; 
inele de calibrare; costume de protecţie 
pentru aviatori; comutatoare; discuri compacte 
(audio-video); discuri optice compacte; com-
paratoare; compasuri de navigaţie; calcu-
latoare; calculatoare portabile; condensatoare 
electrice; contacte electrice; contacte electrice 
din metale preţioase; conuri de vânt; cutii de 
derivaţie; cutii de distribuţie; cutii de bran-
şament; carcase de acumulatoare; cutii pentru 
difuzoare; costume de scafandru; discuri 
reflectorizante individuale pentru prevenirea 
accidentelor; prize de curent; lochuri (instru-
mente de măsură); lasere (altele decât cele 

de uz medical); lactodensimetre; lactometre; 
lămpi pentru camere obscure; tuburi lumi-
noase pentru publicitate;  lămpi termoionice; 
tuburi electronice; tuburi electronice cu vid; 
tuburi amplificatoare; bliţuri; benzi pentru 
curăţarea capetelor de citire; benzi magnetice, 
benzi video; lanţuri pentru măsurători topo-
grafice; scări de salvare; rigle de calcul; lentile 
de contact; lentile corectoare; lentile optice; 
lentilă adiţională; condensatoare optice; linii 
de sondaj; conductoare de electricitate; linguri 
dozatoare; lupe; numărătoare de fire; mag-
neţi; magneţi decorativi; manechine pentru 
exer-ciţii de prim-ajutor; mausuri;  manometre; 
măşti pentru scafandri, măşti de sudură; măşti 
de protecţie; materiale pentru conducte de 
electricitate; maşini de calcul pentru conta-
bilitate; maşini de votat; maşini de numărat şi 
sortat bani; instrumente şi maşini pentru 
testarea materialelor; instrumente de măsurat 
în croitorie; megafoane; membrane acustice; 
diafragme; membrane pentru aparate ştiin-
ţifice; detectoare de obiecte metalice de uz 
industrial sau militar; metronoame; rigle 
(instrumente de măsură); rigle gradate simple 
(dulgherie şi tâmplărie); instrumente de 
măsurat în croitorie; mecanisme pentru 
aparate acţionate prin introducerea unei 
monede; mecanisme pentru aparate acţionate 
prin introducerea unei monede pentru 
televizoare; declanşatoare (fotografie); micro-
metre; microprocesoare; microscoape; micro-
toame; microfoane; modeme; parafulgere; 
monitoare; desene animate; borne; manşoane 
de legătură pentru cabluri electrice; truse de 
disecţie (microscopie); dispozitive de protecţie 
pentru dinţi; genunchiere pentru muncitori; 
pompe de combustibil autoreglatoare; distri-
buitoare de carburanţi pentru benzinării; căşti 
telefonice; instrumente de nivelare; verniere; 
aparate pentru înregistrarea sunetului; supor-
turi de date magnetice; suporturi de date 
optice; şosete încălzite electric; învelişuri  
pentru cabluri electrice; învelişuri de iden-
tificare pentru fire electrice; aparate şi 
instrumente de cântărit; maşini de birou cu 
cartele perforate; echipament special de 
laborator; încălţăminte de protecţie împotriva 
accidentelor; radiaţiilor şi focului; obiective; 
obiective pentru astrofotografie; aparate 
pentru verificarea ouălor; extinctoare; garduri 
electrificate; limitatoare; îmbrăcăminte pentru 
protecţie contra accidentelor, radiaţiilor şi 
focului; îmbrăcăminte din azbest pentru protec-
ţia împotriva focului; îmbrăcăminte specială 
pentru laborator; ozonizoare; octanţe; oculare; 
ohmetre; suporturi pentru încheietura mâinii 
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pentru utilizarea calculatorului; rame pentru 
ochelari; rame pentru ochelari fără braţe; 
oscilografe; fire cu plumb; oglinzi; ochelari; 
ochelari de soare; ochelari de protecţie pentru 
sport; panouri pentru semnalizarea luminoasă 
sau mecanică; pagere radio; dispozitive 
portabile pentru traducere; transmiţătoare; 
întrerupătoare electrice; periscoape; mănuşi 
de scafandru; mănuşi din azbest  pentru 
protecţia împotriva accidentelor; mănuşi de 
protecţie împotriva accidentelor; mănuşi de uz 
industrial pentru protecţia contra razelor X; 
cuptoare pentru experienţe de laborator; 
pipete; pirometre; planimetre; planşete topo-
grafice; plăci pentru acumulatoare electrice; 
plachete de siliciu pentru circuite integrate; 
cititoare de compact-discuri optice; cititoare 
de casete video; filme pentru înregistrarea 
sunetului; filme Roentgen expuse; filme 
expuse; plute de salvare; tăvi de laborator; 
semiconductoare; polarimetre; pompe de 
incendiu; chingi pentru înot; vase de sticlă 
gradate; centuri pentru înot; centuri de 
salvare; disjunctoare; siguranţe; convertizoare 
electrice; teleruptoare; aparate pentru analiza 
alimentelor; aparate pentru diagnosticare 
(altele decât cele pentru uz medical); aparate 
electrotermice pentru ondularea părului; 
aparate pentru măsurarea distanţelor; aparate 
pentru măsurarea vitezei în fotografie; aparate 
de măsurat grosimea pieilor; aparate de 
măsurat grosimea pielii prelucrate; aparate de 
control al vitezei pentru vehicule; aparate 
şcolare; aparate pentru înregistrarea timpului; 
aparate electrice pentru demachiat; teleim-
primatoare; aparate şi instrumente pentru 
astronomie; instrumente pentru măsurători 
topografice; aparate şi instrumente de cân-
tărit; instrumente de navigaţie; aparate şi 
instrumente optice; aparate şi instrumente 
pentru fizică; aparate şi instrumente pentru 
chimie; instrumente de măsură; aparate 
electrice de măsură; instrumente de control al 
cazanelor; instrumente cosmografice; instru-
mente meteorologice, aparate de semnalizare 
navală; instrumente de observaţie; aparate de 
comandă pentru vehicule (calculatoare de 
bord); instrumente pentru navigaţie prin 
satelit; aparate electrice de reglare; aparate 
de măsură de precizie; aparate şi instrumente 
optice; receptoare (audio, video); prisme 
(optică); brichete pentru automobile; impri-
mante pentru calculator; dispozitive pentru 
schimbarea acelor pentru picup-uri; suporturi 
de retorte; aparate de uscat fotografii; 
dispozitive de curăţat pentru discuri de picup; 
bătătoare pentru stingerea focului; lunete de 

vizare pentru arme de foc; eprubete; indi-
catoare de presiune pentru supape; fire 
magnetice; fire de telegraf; fire de telefon; fire 
electrice; conductoare electrice; învelişuri 
pentru cabluri electrice; fire din aliaje metalice; 
programe de calculator; programe pentru 
jocuri de calculator; programe înregistrate de 
operare pe calculator; pick-upuri; procesoare 
(unităţi centrale de prelucrare); indicatoare ale 
nivelului de apă; publicaţii electronice des-
cărcabile; pupitre de distribuţie (electricitate); 
tablouri de comandă (electricitate); radare; 
tuburi electronice cu vid (radio); antene 
(radianţi); emiţătoare; aparate de radio; apa-
rate de radio pentru vehicule; rame pentru 
diapozitive; rastere pentru fotogravuri;  staţii 
de radio portative; regulatoare electrice de 
lumină; regulatoare de tensiune pentru vehi-
cule; variatoare electrice de lumină (varia-
toare); regulatoare pentru iluminarea scenei; 
regulatoare de viteză pentru pick-upuri; redre-
soare de curent; cuve de spălare (fotografie); 
trasatoare paralele; cronografe (aparate de 
înregistrare a timpului), relee electrice; curele 
de siguranţă (altele decât cele pentru scaune 
de vehicule sau echipament sportiv); radio-
grafii, altele decât de uz medical; reostate; 
aparate pentru respiraţie, cu excepţia celor 
pentru respiraţie artificială; respiratoare pentru 
filtrarea aerului; retorte; refractometre; refrac-
toare; grile de baterii de acumulatoare; pâlnii 
de difuzoare; zaharimetre; fibre optice (fila-
mente conductoare de lumină); semafoare; 
fluiere pentru chemarea câinilor, fluiere de 
semnalizare; sextanţi; inductoare (electrici-
tate); plase de siguranţă; plase de protecţie 
împotriva accidentelor; alarme de incendiu; 
semnalizări luminoase sau mecanice; aver-
tizoare cu sirenă de alarmă; scanere (infor-
matică); cartele cu circuite integrate; racorduri 
electrice; sonare; balast pentru dispozitive de 
iluminat; rezistenţe electrice; spectrografe; 
spectroscoape; indicatoare de viteză; alcool-
metre; sateliţi pentru uz ştiinţific; dispozitive 
de protecţie, de uz personal, împotriva 
accidentelor; aparate audiovizuale de pre-
dare; posturi radiotelegrafice; posturi radio-
telefonice; sticlă pentru ochelari; sticlă optică; 
sticlă acoperită cu strat conductor electric; 
ochelari împotriva luminii orbitoare; aparate 
stereoscopice; stereoscoape; autopompe 
pentru incendii; dozatoare de gaze sulfuroase 
(sulfitometre); dispozitive hands-free pentru 
telefoane; aparate de uscat fotografii; sfero-
metre; circuite integrate; circuite imprimate; 
contoare; parcometre; dispozitive de numărat 
timbre poştale; înregistratoare kilometrice 
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pentru vehicule; tahometre; maşini de calcu-
lat; tahimetre; dopuri pentru urechi; tampoane 
de urechi pentru scufundări; tahometre; 
procesoare de text; televizoare; telescoape; 
telepromptere; teletipuri; teleimprimatoare; 
telefoane portabile; teodolite; termometre, 
altele decât de uz medical; termostate; 
termostate pentru vehicule; creuzete; braţe 
acustice pentru picup-uri; dispozitive totali-
zatoare; transistoare; raportoare; transfor-
matoare; transformatoare ridicătoare (de 
tensiune); transformatoare; triunghiuri de 
semnalizare pentru vehicule în pană; cabluri 
de demaror pentru motoare; tuburi cu 
descărcare electrică, altele decât pentru 
iluminat; tuburi capilare; tuburi de radiaţii 
Roentgen, altele decât de uz medical; 
receptoare telefonice;  turnichete automate; 
indicatoare de cantitate; avertizoare automate 
de pierderi de presiune în anvelopele auto-
vehiculelor; indicator de nivel pentru benzină; 
indicatoare ale nivelului de apă; indicatoare 
de pierderi electrice; ceasuri electronice 
emiţătoare de lumină; indicatori de înclinare; 
nivelmetre (instrumente pentru determinarea 
orizontalităţii);  nivelmetre cu mercur; nivele 
cu bulă de aer; urometre; aparate pentru 
amplificarea sunetului; acceleratoare de 
particule; sisteme de stropire pentru protecţie 
împotriva focului; instalaţii electrice pentru 
comandă la distanţă a operaţiunilor indus-
triale; dispozitive automate de control al 
direcţiei pentru vehicule; dispozitive de echi-
librare; magnetoscoape; aparate pentru repro-
ducerea sunetului; maşini de facturat; 
încuietori electrice; înregistratoare pe bandă 
magnetică (sunetului, imaginii, informaţiei); 
dispozitive de protecţie la radiaţii X, altele 
decât de uz medical; aparate pentru jocuri 
concepute pentru a fi utilizate numai cu 
ecrane independente sau monitoare; aparate 
pentru siguranţa traficului feroviar; aparate 
pentru prelucrare de informaţii; dispozitive 
electrice pentru deschiderea uşilor; aparate 
pentru transvazarea oxigenului; instalaţii 
electrice pentru prevenirea furtului; dispozitive 
electrice pentru atragerea şi distrugerea 
insectelor; aparate pentru divertisment conce-
pute pentru a fi utilizate cu un monitor sau 
ecran de afişare extern; aparate pentru 
înregistrarea timpului; aparate pentru tăierea 
filmelor; aparate de uscat fotografii; cititoare 
optice; dispozitive de comandă pentru ascen-
soare; aparate de centrare a diapozitivelor; 
dozatoare; încărcătoare pentru acumulatoare 
electrice; avertizoare sonore electrice; apa-
rate şi maşini de sondaj; dispozitive de 

salvare; dispozitiv pentru montarea filmelor de 
cinematograf; dispozitive catodice de protecţie 
împotriva coroziunii; cuploare (informatică); 
periferice de calculator; dispozitive antiparaziţi 
(electricitate); aparate de demagnetizare a 
benzilor magnetice; cuploare acustice; instru-
mente de alarmă; semnalizatoare de ceaţă, 
neexplozive; maşini de adunat; cititoare 
(informatică); aparate pentru controlul căldurii; 
fotocopiatoare; cititoare de coduri de bare; 
fiare de călcat electrice; filtre pentru măşti 
respiratorii; filtre pentru raze ultraviolete 
pentru fotografie; lanterne magice; lanterne 
optice; lanterne de semnalizare; aparate 
fotografice; aparate de satinat fotografii; 
obturatoare (fotografie); camere obscure 
(fotografie); fotometre, flashes; aparate de 
mărit (fotografie); celule fotovoltaice; cutii 
pentru lentile de contact; tocuri de ochelari; 
tocuri pentru ochelari fără braţe; cutii pentru 
portobiecte de microscop; huse speciale 
pentru aparate şi instrumente fotografice; 
aparate pentru cromatografie de laborator; 
cronografe (aparate pentru înregistrarea 
timpului); lănţişoare pentru ochelari fără braţe; 
ciclotroane; compasuri (instrumente de mă-
sură); frecvenţmetre; clepsidre cu nisip; 
îmbrăcăminte de protecţie împotriva focului; 
cipuri (circuite integrate); podometre; baloane 
meteorologice; linii ferate electrificate pentru 
montarea proiectoarelor; paravane de azbest 
pentru pompieri; căşti de protecţie pentru 
sport; şnururi pentru ochelari fără braţe; 
suporturi pentru aparate de fotografiat; 
apărătoare împotriva luminii orbitoare; conec-
toare electrice; tablouri de distribuţie;  măşti 
de protecţie a feţei pentru muncitori; ecrane 
de proiecţie; ecrane radiologice de uz indus-
trial; ecrane fluorescente; ecrane (fotografie); 
exponometre; electrozi pentru sudură; fiare de 
lipit electrice; fire electrice; elemente gal-
vanice; epidiascoape; ergometre; indusuri 
(electrice); 

 

16   - stilouri; acuarele; albume; almanahuri; docu-
mente (aparate pentru plastifiat); (articole de 
birou); atlase; afişe, placaje, funde din hârtie 
(ambalaj); feţe de masă din hârtie; bilete 
(tichete); formulare; carnete; blocuri de desen; 
blocuri (papetărie); bibliorafturi; brăţări pentru 
instrumente de scris; broşuri; prospecte; hâr-
tie de copiat (papetărie); hârtie cerată; hârtie 
pentru aparate înregistratoare; hârtie pentru 
radiograme; hârtie pentru electrocardiografie; 
hârtie pentru sertare, parfumată sau nepar-
fumată; hârtie din pastă de lemn;  hârtie de 
copiat (articole de papetărie); hârtie perga-
ment; hârtie pentru scrisori; hârtie lumi-
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niscentă; hârtie igienică; hârtie de ambalaje; 
hârtie Xuan pentru pictură şi caligrafie 
chineză; hârtie; tăbliţe de scris; buletine de 
ştiri; cilindri pentru maşini de scris; role de 
vopsire pentru zugravi; compostoare; ceară 
de modelat (cu excepţia celei de uz dentar); 
insigne din hârtie sau carton; tipare pentru 
croitorie; ziare; galvanotipuri; hectografe;  
ecusoane (sigilii din hârtie); globuri terestre; 
gravuri; condeie de ardezie; mine de creion; 
suporturi pentru creioane; suporturi pentru 
cretă, suporturi de sigilii; etuiuri pentru carnete 
de cecuri; diagrame; planşe pentru gravat; 
tăbliţe de ardezie pentru  scris; table şcolare; 
galioane (tipografie); planşe pentru desen; 
perforatoare de birou; pahare din hârtie pentru 
produse lactate; agrafe pentru bancnote; 
călăreţi pentru cartotecă; agrafe de prindere 
pentru instrumente de scris; semne de carte; 
vârfuri de trasat pentru desen; publicaţii; saci 
din hârtie sau din material plastic pentru 
ambalaje; cartonaje; tocătoare de hârtie 
(articole de birou); reprezentări grafice; 
calendare; calendare cu foi detaşabile; hârtie 
de calc; pânză de calc; adezivi pentru 
papetărie sau menaj; pietre pentru litografie; 
creioane; suporturi pentru mine; creioane-
cărbune; imagini; decalcomanii; tablouri 
(picturi) înrămate sau nu; carton din pastă de 
lemn; carton; cutii de carton pentru pălării; 
cartotecă; casete pentru hârtie (articole de 
birou); cartele de cartotecă; prese neelectrice 
pentru cărţi de credit; hărţi geografice; benzi 
din hârtie sau cartele pentru înregistrat 
programe de calculator; cartele perforate 
pentru maşini de tricotat tip Jacquard; 
cataloage; bobine pentru panglicile de 
cerneală; învelitori din hârtie pentru ghivece 
de flori; pensule; peneluri pentru pictori; 
pensule de caligrafie; clape de maşini de 
scris, adeziv pentru papetărie sau menaj; 
peniţe de scris; ihtiocol pentru papetărie sau 
menaj; pastă de lipit pe bază de amidon 
pentru papetărie sau menaj; clişee tipografice; 
cărţi; registre (cărţi); carnete cu cotor; reviste 
de benzi desenate; piuneze; inele de hârtie 
pentru trabucuri; plicuri (papetărie); suporturi 
de sigilii; cutii din carton sau din hârtie; cutii 
pentru picturi (rechizite şcolare); lichide 
corectoare; şabloane de copiat; benzi de 
hârtie; panglici pentru maşini de scris; benzi 
adezive pentru papetărie sau menaj; benzi cu 
cerneală pentru imprimante de calculator; 
rigle (instrumente de măsură); folii din viscoză 
pentru ambalaj; folii cu bule de aer din 
material plastic, pentru ambalarea sau 
condiţionarea mărfurilor; foi de celuloză 

regenerată pentru ambalaj; litere din oţel; 
litere (caractere tipografice); caractere (cifre şi 
litere); litografii; machete de arhitectură; 
timbre poştale; desene; materiale pentru 
modelare; material didactic (cu excepţia 
aparatelor); articole de legătorie; maşini de 
birou pentru închis plicuri; adezivi de birou, de 
papetărie sau menaj; materiale de ambalaj pe 
bază de amidon; hârtie de filtru; maşini pentru 
imprimarea adreselor; aparate şi maşini de 
legat articole de birou; maşini de scris 
electrice sau neelectrice; aparate de fălţuit 
(articole de birou);  maşini de francat; cretă 
pentru litografie; cretă de scris; cretă pentru 
croitorie; cretă de marcat; saci de gunoi din 
hârtie sau din material plastic; şevalete pentru 
pictură; furnituri pentru scris; instrumente de 
scris; ansambluri de imprimare portabile 
(articole de birou); bavete din hârtie; benzi 
autoadezive pentru papetărie şi menaj; 
apărătoare pentru degete (articole de birou); 
fire pentru copertare; cuţite de tăiat hârtie 
(articole de birou); numerotatoare; ambalaj din 
carton sau din hârtie pentru sticle;  tablete de 
ceară pentru sigilii; coperte (papetărie); etuiuri 
pentru paşaport; pelicule din material plastic, 
aderente extensibile pentru paletizare; modele 
de broderie; modele de scriere; oleografii; 
cărţi poştale muzicale; felicitări; cărţi poştale; 
gravuri; cornete de hârtie; pungi pentru 
cuptorul cu microunde; palete pentru pictori; 
batoane de cerneală; mape pentru docu-
mente; sugativă; pasteluri (creioane); scutece-
chilot de unică folosinţă din hârtie sau din 
celuloză; penare; coperte (papetărie); 
periodice; ştergătoare de peniţe; perforatoare 
de birou; peniţe (articole de birou); peniţe de 
scris din aur; peniţe de oţel; peniţe de desen; 
culegeri de cântece; sigilii; ceară pentru sigilii; 
cărţi pentru anunţuri (papetărie); planşete cu 
clamă pentru hârtii; plăci cu adrese pentru 
maşinile de scris adrese; batiste din hârtie; 
pelicule din material plastic pentru ambalaj; 
scutece de unică folosinţă din hârtie sau 
celuloză; tăvi de corespondenţă; tăvi pentru 
aranjarea şi numărarea monedelor; suporturi 
de hârtie pentru carafe; suporturi-presă pentru 
cărţi; suporturi de sigilii; suporturi pentru halbe 
de bere; suporturi pentru peniţe şi creioane; 
suporturi pentru fotografii; tuşiere pentru 
ştampile; ongleuri (legătorie); şerveţele de 
masă din hârtie; benzi de hârtie gumată 
(papetărie); aşternuturi netextile pentru 
imprimerie; pânze impregnate cu cerneală 
pentru maşini de reprodus documente; pânze 
impregnate cu cerneală pentru aparate de 
multiplicat; prespapieruri; truse pentru scris 
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(penare); instrumente pentru desen; produse 
pentru ştergere; articole de birou (cu excepţia 
mobilelor); instrumente de scris; rechizite 
şcolare; distribuitoare de bandă adezivă 
(articole de papetărie); aparate manuale 
pentru etichetare; cleme pentru hârtie; maşini 
electrice sau neelectrice de ascuţit creioane; 
imprimate; prospecte; orare imprimate; com-
postoare; repertorii; gume (lipiciuri pentru 
papetărie sau menaj); reproduceri grafice; 
multiplicatoare; tocuri; stilouri; şerveţele 
pentru demachiat din hârtie; şerveţele de 
toaletă din hârtie; răzuitoare de birou; agrafe 
de birou; produse pentru ştergere; probe 
biologice pentru microscoape (material 
didactic); probe histologice (material didactic); 
statuete din mucava; bureţi pentru şters tabla; 
cadre de cules (imprimerie); ceară pentru 
sigilii; tabele aritmetice; suporturi pentru afişe 
din hârtie sau carton; caiete; articole de 
papetărie; transparente (papetărie); şabloane 
(papetărie); tuburi din carton; tuş chinezesc; 
umectante (articole de birou); buretiere de 
birou; indicatoare neelectrice (pentru arătat la 
hartă); ambalaje din carton sau din hârtie 
pentru sticle; maşini de birou pentru închis 
plicuri; maşini de sigilat de birou; aparate de 
realizat viniete; aparate pentru montaj 
fotografic; aparate şi maşini pentru legat 
(articole de birou); manuale; filtre de cafea din 
hârtie; steguleţe din hârtie; hârtie metalizată 
argintie; forme de modelaj pentru argilă; 
fotogravuri; fotografii; cutii pentru şabloane; 
pânze pentru pictură; cromolitografii; 
borcănaşe pentru acuarele; cerneluri pentru 
corectat (heliografie); cerneluri; călimări; 
planuri ozalid; mătănii; bile de pix; clasoare 
(articole de birou); caractere tipografice; 
ştampile pentru adrese; ştampile; suporturi 
pentru afişe din hârtie sau carton; planşe 
pentru gravat, etichete, cu excepţia celor din 
materiale ţesute; 

 

18   - bastoane pentru munte; portofele; portofele 
pentru cărţi de vizită; frâie (harnaşament); 
garnituri de harnaşament; piese din cauciuc 
pentru scări de şa; piele de căprioară (cu 
excepţia celor pentru curăţare); umbrele; 
parasolare; genţi pentru documente (maro-
chinărie); articole de şelărie; cadre de 
umbrele sau de umbrele de soare; cadre 
pentru genţi de mână; valve din piele; bice; 
înlocuitori de piele; piele brută sau semi-
prelucrată; imitaţii de piele; huse de arc din 
piele; inele pentru umbrele; cutii din piele 
pentru pălării; cutii din piele sau din imitaţie de 
piele; cutii din fibre vulcanizate; portmonee; 
pungi pentru bani împletite; legături pentru 

şei; crupoane; articole de şelărie; săculeţe din 
piele pentru ambalaj; imitaţii de piele; genun-
chiere pentru cai; botniţe, frâie fără zăbală; 
casete pentru articole de toaletă, numite 
„vanity cases”;  şnururi din piele; îmbrăcăminte 
de mobilă din piele; maţe pentru cârnaţi; 
îmbrăcăminte pentru animale; garnituri din 
piele pentru mobile; zgărzi pentru animale; 
zgărzi pentru câini; mape pentru partituri; 
rucsacuri pentru transportat copii; membrane 
pentru separarea foiţelor de aur; bice cu mai 
multe curele (bice); căptuşeală pentru şei de 
călărie; potcoave; chingi din piele; învelitori 
din piele (blănuri); cergi pentru cai; portmo-
nee; blănuri (piei de animale); raniţe; chingi 
din piele; banduliere (curele) din piele; curele 
de harnaşament; curele de patine; curele din 
piele (şelărie); barete din piele pentru legat 
sub bărbie; curele pentru scări de şa; mânere 
de umbrelă; mânere de baston; mânere de 
valiză; rucsacuri; cufere pentru voiaj; şei 
pentru cai; plase pentru provizii; tije de 
umbrelă; scări de şa; saci pentru alpinişti; saci 
de voiaj; truse de voiaj (marochinărie); 
rucsacuri pentru purtat copii; huse pentru 
îmbrăcăminte, pentru voiaj, poşete; truse de 
scule din piele; genţi cu rotile; saci de plajă; 
saci de sport; saci de camping; sacoşe pentru 
provizii; genţi pentru şcolari; cufere pentru 
voiaj; cutii din piele sau imitaţii din piele; 
desagi pentru hrana cailor; zăbale (harna-
şament); bastoane; bastoane de umbrelă; 
scaune-baston; dârlogi (hăţuri); căpestre; 
hamuri pentru animale; etuiuri pentru chei 
(marochinărie)]; gâtare pentru hamuri la cai; 
valize;  mape; mape pentru documente; huse 
de şa pentru cai; huse pentru umbrele; şevro; 
piei finisate; piei de animale; piei de bovine; 
hăţuri (dârlogi), apărătoare de ochi (harna-
şament); tolbe de vânătoare; 

 

20   - tobe de înfăşurare, nemetalice, nemecanice, 
pentru furtunuri; garnituri nemetalice pentru 
ferestre; borduri de plută; butoaie din lemn 
pentru decantat vinul; geamanduri nemetalice 
(amarare); butoaie nemetalice; butoiaşe 
nemetalice; brăţări de identificare pentru 
spitale; bufete; busturi din lemn, ceară, ghips 
sau materiale plastice; busturi pentru croitorie; 
suluri de căpătâi; evantaie; bancuri de lucru; 
bancuri de lucru cu menghine nemetalice; 
cuiere de haine; cuiere de haine (mobile); 
standuri de prezentare; vitrine (mobilier); 
standuri de prezentare pentru ziare; ceară 
gofrată pentru stupi; firme din lemn sau 
plastic; gabarite de încărcare pentru căi 
ferate; şuruburi nemetalice; cuibare; sicrie; uşi 
de mobilă; şnururi de perdele, altele decât 
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cele din materiale textile; şuruburi nemetalice; 
divane; tablouri de agăţat chei; tablouri de 
afişare; catarge pentru arborat steaguri; 
recipiente nemetalice pentru combustibili 
lichizi; recipiente de ambalare din materiale 
plastice; jardiniere (mobile); inele de perdele; 
capace nemetalice; cleme de cablu neme-
talice; cleme pentru cabluri sau tuburi, din 
materiale plastice; nituri nemetalice; înlocuitori 
de baga; încuietori nemetalice, altele decât 
cele electrice; încuietori nemetalice pentru 
vehicule; perdele din mărgele pentru 
decoraţiuni; dispozitive de închidere pentru 
sticle, nemetalice; dopuri de plută pentru 
sticle; oglinzi; oglinzi de mână (oglinzi de 
toaletă); bambus; stâlpi de ascuţit ghearele 
pentru pisici; gheare de animale; copite de 
animale; corali; spumă de mare; fanoane 
brute sau semiprelucrate; coarne de cerb; 
baga; cochilii (scoici); corn brut sau semi-
prelucrat; coarne de animal; articole din 
palmier rotang; fildeş brut sau semiprelucrat; 
fildeş vegetal; paie împletite (cu excepţia 
rogojinilor); împletituri de paie; obiecte de artă 
din lemn, din ceară, din ghips sau din 
materiale plastice; benzi de lemn; trestie 
(material pentru împletit); canapele; galerii de 
draperii; bobine de lemn (pentru fire, mătase, 
şnur); supape metalice (altele decât organe 
de maşini); clapete pentru conducte de apă 
din materiale plastice; doage; chei sub formă 
de cartele din materiale plastice; covoraşe 
pentru ţarcuri de bebeluşi; capră de tăiat 
lemne; rotile nemetalice pentru paturi; rotile 
de mobile, nemetalice; monturi pentru perii; 
mobile decorative care produc sunete; 
leagăne; ţăruşi nemetalici pentru corturi; inele 
de perdele; comode; containere nemetalice; 
birou de scris; căsuţe pentru animale de 
companie; coşuri (panere); coşuri nemetalice; 
cutii de lemn pentru sticle; robinete de butoaie 
nemetalice; fotolii; scaune de coafor; paturi de 
spital; paturi de lemn; paturi; blaturi de masă; 
cârlige nemetalice pentru cuiere de haine; 
cârlige de perdele; cuiere (cârlige) nemetalice 
pentru haine; scări din lemn sau din materiale 
plastice; ţarcuri pentru bebeluşi; manechine; 
saltele cu aer, altele decât cele de uz medical; 
somiere de pat; saltele; paturi hidrostatice; 
altele decât cele de uz medical; mobile de 
metal; mobile de birou; mobilier şcolar; saci 
de dormit pentru camping; mobile (obiecte 
pentru decorare); şine de perdele; numere de 
casă nemetalice, neluminoase; fişiere 
(mobile); cercuri nemetalice pentru butoaie; 
piese de mobilier; pereţi despărţitori din lemn 
pentru mobile; sidef brut sau semiprelucrat; 

plăci de sticlă pentru oglinzi; plăci de 
chihlimbar; plăci de înmatriculare, nemetalice; 
plăci de identitate, nemetalice; platouri 
(palete) de încărcare, nemetalice; palete de 
transport, nemetalice; palete de manipulare, 
nemetalice; tetiere (mobilă); araci; console 
(mobilier); suporturi pentru reviste; suporturi 
pentru cărţi; postamente pentru maşini de 
calculat; piedestale pentru ghivece de flori; 
perne pentru animale de companie; perne;  
suluri pentru căpătâi; perne cu aer, altele 
decât cele de uz medical; covoraşe de 
protecţie, detaşabile, pentru chiuvete; etajere; 
poliţe pentru biblioteci; cartoteci (mobile); 
rafturi de mobile; rafturi de stupi; rafturi; benzi 
de lemn; benzi de paie; suporturi de şerveţele 
(mobile); suporturi pentru pălării; suporturi 
pentru butoaie, nemetalice; obiecte publicitare 
gonflabile; culcuşuri pentru animale de 
interior; aşternuturi (cu excepţia lenjeriei de 
pat); încuietori nemetalice, altele decât cele 
electrice; dopuri; dopuri de plută pentru sticle; 
dopuri de plută; vergele pentru covoare de 
scări; pupitre; gherghefuri de brodat; baghete 
pentru rame de tablouri (şipci); rezervoare, 
altele decât cele din metal şi zidărie; grătare 
de iesle pentru furaje; galeţi de perdele; 
mânere nemetalice pentru unelte; mânere 
nemetalice pentru cuţite; mânere pentru uşă, 
nemetalice; mânere nemetalice pentru 
secere; viviere pentru păstrarea peştelui viu; 
secreter; scaune metalice; scaune; bănci 
(mobile); paie pentru degustarea de băuturi; 
cuve nemetalice; rafturi de stupi; sofale; 
dispozitive de închidere pentru recipiente 
(nemetalice); dispozitive de închidere pentru 
sticle (nemetalice);  statui din lemn, ceară, 
ghips sau materiale plastice; statuete din 
lemn, ceară, ghips sau materiale plastice; 
valve de stridii; sticlă argintată (fabricare de 
oglinzi); stelaje; bare de chihlimbar sintetic; 
tejghele (mese); suporturi pentru umbrele; 
rastele de arme; măsuţe pentru computere; 
măsuţe de toaletă; măsuţe pentru maşini de 
scris; mese de desen; butuci (mese pentru 
măcelari); mese de masaj; mese metalice; 
birou de scris; măsuţe de servit; bufete 
rulante; mese; scări de lemn sau din materiale 
plastice; scaune; scaune înalte pentru 
bebeluşi; cufăraşe (mobile); tăbliţe din lemn 
sau material plastic; taburete; ambalaje pentru 
transportul articolelor din sticlă; jgheaburi 
nemetalice pentru amestecarea mortarului; 
cărucioare (mobilier); împletituri de paie; scări 
mobile pentru îmbarcarea pasagerilor 
(nemetalice); saltele de paie; decoraţiuni din 
materiale plastice pentru alimente; stupi de 
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albine; lavoare; urne funerare; figurine din 
ceară; garnituri de uşi nemetalice; furnituri 
nemetalice pentru sicrie; garnituri nemetalice 
pentru paturi; baghete pentru rame de 
tablouri; garnituri de mobile, nemetalice; 
garnituri nemetalice pentru ferestre; premer-
gătoare pentru bebeluşi; huse pentru îmbră-
căminte (garderoburi); animale împăiate; 
păsări împăiate; balamale nemetalice; şez-
longuri; prăjini nemetalice; paravane (mobile); 
dulapuri; dulapuri de farmacie; dulăpioare 
nemetalice cu plasă pentru alimente; dulapuri 
pentru vase; storuri din bambus; storuri de 
interior pentru ferestre (mobilier); storuri din 
lemn împletit (mobilier); storuri de interior 
pentru ferestre (mobilier); paravane de 
protecţie pentru şemineuri (cămine); chihlim-
bar; sertare; cutii din lemn sau din materiale 
plastice; cutii pentru jucării; cutii de scrisori 
(altele decât cele din metal sau zidărie); cutii 
din lemn pentru sticle; distribuitoare neme-
talice fixe pentru distribuirea şerveţelelor; 

 

21   - acvarii de interior; găleţi; bibelouri chinezeşti 
(porţelanuri); farfurii; farfurii din hârtie; 
farfurioare; pahare fără picior; bomboniere; 
friteuze neelectrice; damigene; busturi din 
porţelan, pământ ars sau sticlă; vaze pentru 
flori; suporturi pentru flori (aranjamente 
florale); cupe pentru fructe; scăldătoare pentru 
păsări; cădiţe portabile pentru nou-născuţi; 
instrumente cu ventuze pentru desfundarea 
ţevilor; aparate neelectrice de făcut vafe; 
recipiente pentru gheaţă; căldări pentru 
cărbune; recipiente din materiale ţesute; 
frigărui (ţepuşe metalice); suporturi pentru 
prosoape (inele şi bare); întinzătoare de 
pantaloni; dispozitive de întins îmbrăcămintea; 
suporturi pentru întins cămăşile; păr pentru 
perii; voliere (colivii mari pentru păsări); pâlnii; 
bătătoare pentru covoare; firme din porţelan 
sau sticlă; discuri de sfeşnice; ghivece de flori; 
oale de noapte; oale pentru clei; servicii de 
condimente; carafe; piepteni; piepteni pentru 
animale; bureţi abrazivi de baie; bureţi de 
menaj; bureţi de toaletă; aparate deodorizante 
pentru uz personal; suporturi pentru bureţi; 
suporturi pentru scobitori; suporturi pentru 
săpun; suporturi pentru plante (aranjamente 
florale); suporturi pentru pămătufuri; suporturi 
pentru role de hârtie igienică; scânduri de 
călcat; planşete de tăiat pentru bucătărie; 
planşete de pâine; scânduri de spălat rufe; 
strecurători; hote de bucătărie; recipiente 
pentru menaj sau bucătărie; vase de 
bucătărie; sticle (recipiente); sticle pentru 
chimicale (recipiente); recipiente termoizo-
lante pentru băuturi; recipiente termoizolante 

pentru alimente; boluri de sticlă; grătare 
(ustensile pentru gătit); închizătoare pentru 
capace pentru cratiţe; piei de căprioară pentru 
curăţat; scobitoare; produse ceramice pentru 
menaj; majolică; porţelanuri; perii; instrumente 
pentru curăţat acţionate manual; cratiţe; 
învelitori pentru ghivece de flori, altele decât 
cele de hârtie; pămătufuri pentru bărbierit; 
cuşti pentru animale de companie; piele de 
lustruit; forme (calapoade) pentru pantofi; 
inele pentru şerveţele; inele şi bare pentru 
şerveţele; inele pentru păsări; puşculiţe; 
coşuleţe de pâine; coşuri împletite de uz 
casnic; iesle pentru animale; cutii pentru 
biscuiţi; cutii pentru ceai; căzi de spălat rufe; 
bidoane (ploşti); gamele; cazane; filtre de 
cafea neelectrice; cafetiere neelectrice; râş-
niţe de cafea manuale; silice topită (produse 
semifinite), cu excepţia celei pentru 
construcţii; halbe de bere; halbe de bere cu 
capac; curse pentru şobolani; capace de oale; 
capace pentru acvarii de interior; capace 
pentru untiere; capace pentru vase; capace 
pentru platouri de brânză; cârlige pentru 
încheiat nasturii (la ghete); carafe; casolete de 
ars mirodenii; recipiente pentru gheaţă; pâlnii; 
capcane pentru insecte; linguri de amestecat 
(ustensile de bucătărie) polonice de bucătărie; 
palete (accesorii pentru masă); palete pentru 
tarte; spatule (ustensile de bucătărie); untiere; 
materiale pentru perii; materiale de lustruit (cu 
excepţia celor de hârtie şi piatră); maşini de 
făcut tăiţei acţionate manual; aparate şi 
maşini neelectrice de lustruit de uz casnic; 
râşniţe de piper manuale; desprăfuitoare 
neelectrice; mături; sacoşe termoizolante; 
seringi de glazurat; străchini; mozaic din 
sticlă, cu excepţia celui pentru construcţii; 
bureţi de sârmă pentru curăţat; savoniere; 
curse pentru şoareci; veselă; ciururi de 
stropitoare; duze de ibric; duze de furtun 
pentru stropit; servicii pentru picnic (veselă); 
truse de toaletă; aţă dentară; fire de sticlă, cu 
excepţia celor de uz textil; palete pentru tarte; 
instrumente pentru tăiat coca; stropitori de 
mână; seringi pentru stropirea florilor şi a 
plantelor; cârpe pentru curăţat; deşeuri de 
lână pentru curăţat; câlţi pentru curăţat; 
beţişoare chinezeşti (tacâmuri); beţişoare 
pentru cocteiluri; solniţe de piper; mănuşi de 
menaj; mănuşi de lustruit; mănuşi de gră-
dinărit; discuri pentru a împiedica laptele să 
dea în foc; platouri de uz casnic; platouri de 
uz casnic din hârtie; tăvi turnante pentru 
bucătărie; platouri cu capac pentru servirea 
legumelor; tăvi (platouri de servit); încălzitoare 
neelectrice pentru biberoane; sfeşnice; supor-
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turi de farfurii; suporturi de carafe, cu excepţia 
celor din hârtie şi altele decât feţe de masă; 
suporturi pentru lista de meniuri; suporturi de 
cuţite pentru masă; suporturi pentru fiare de 
călcat; ouare; suporturi de grătare; bureţi 
abrazivi pentru bucătărie; tampoane metalice 
pentru curăţat; adăpători; pulbere de sticlă 
pentru decoraţiuni; produse ceramice pentru 
menaj; fierbătoare neelectrice; oale de fiert 
sub presiune, neelectrice; sticlă pictată; 
veselă; porţelanuri; obiecte din faianţă; 
cristaluri (sticlărie); ustensile cosmetice; 
ustensile de toaletă; prese pentru pantaloni; 
servicii de condimente; aparate neelectrice 
pentru demachiere; articole de uz casnic 
pentru refrigerarea alimentelor, conţinând 
fluide pentru schimb de căldură; distribuitoare 
de hârtie igienică; ceruitoare de parchet 
neelectrice; deschizătoare de sticle; suporturi 
pentru întins mănuşile; trăgătoare de cizme; 
făraşe pentru firimituri; dispozitive pentru 
menţinut forma cravatelor; cârlige de rufe; 
dopuri de sticlă; pudriere; pulverizatoare de 
parfum; pufuri de pudră; desprăfuitoare 
neelectrice; distribuitoare de săpun; piepteni; 
piepteni electrici; site (ustensile de menaj); 
coarne de băut; limbi de încălţat pantofi; 
discuri de sfeşnic; butoane (mânere) din 
porţelan; salatiere; zaharniţe; mixere neelec-
trice; palete neelectrice de uz casnic; servicii 
(veselă); servicii de cafea; servicii de lichior; 
servicii de ceai; site de cenuşă (ustensile de 
menaj); strecurătoare de ceai; sifoane (pentru 
apă gazoasă); pipete (furtunuri de tras vinul 
din butoaie); sucitoare pentru patiserie; cratiţe 
ermetice (cu fierbere rapidă); raşchete 
metalice pentru curăţat duşumeaua; ţesale; 
emulgatoare neelectrice de uz casnic; stor-
cătoare de fructe de uz menajer neelectrice; 
solniţe; recipiente pentru băut; şerbetiere; 
recipiente termoizolante; pahare din plastic 
sau din hârtie; stacane; recipiente de băut; 
statui din porţelan; ceramică sau sticlă; 
statuete din porţelan, ceramică sau sticlă; 
sticlă pentru geamuri de vehicule (produse 
semifabricate); sticlă (materii prime); sticlă de 
culoarea opalului; sticlă care încorporează 
conductori electrici; sticlă emailată; sticlă 
brută sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei 
folosite în construcţii; vată de sticlă, cu 
excepţia celei pentru izolaţii; fibre de sticlă, 
altele decât pentru izolare sau de uz textil; 
supiere; frânghii de întins rufe; lighene; 
farfurii; farfurii de unică folosinţă; răzătoare 
(ustensile de menaj); recipiente termoizolante; 
terarii de apartament (pentru plante); terarii de 
apartament (pentru animale); cârpe pentru 

spălat duşumele; cârpe pentru curăţat; cârpe 
pentru înlăturarea prafului; ştergătoare de 
mobilă; litiere pentru animale; urne, aparate 
pentru răspândirea aerosolilor (altele decât 
cele folosite în scopuri medicale); sprayuri de 
gură; râşniţe manuale de uz casnic, ceruitoare 
neelectrice pentru încălţăminte, instrumente 
pentru stropire; ustensile de menaj; ustensile 
de bucătărie; vase pentru bucătărie; filtre 
pentru menaj; filtre de cafea neelectrice; 
flacoane; gamele; forme (ustensile de 
bucătărie); forme pentru cuburi de gheaţă; 
forme pentru bucătărie; friteuze neelectrice; 
tocuri pentru piepteni; coşuleţe de pâine; 
apărătoare de muşte; filtre de ceai; ceainice; 
ceşti; prese de usturoi (ustensile de 
bucătărie); huse pentru scânduri de călcat; 
boluri pentru ceai; boluri de sticlă; mopuri; 
shakere; tirbuşoane; păr de porc; perii pentru 
spălarea veselei; perii pămătufuri pentru 
curăţarea recipientelor; perii pentru sticlele de 
lampă; perii pentru cai; perii de sârmă pentru 
curăţat; periuţe de dinţi; perii de dinţi electrice; 
truse pentru îngrijit animalele (perii şi 
pensule); mături mecanice; perii pentru 
încălţăminte; perii de toaletă; perii electrice 
(cu excepţia celor care sunt părţi de maşini); 
perii; periuţe pentru sprâncene; perii de 
unghii; ouă de ipsos puse în cuibare; iesle 
pentru animale; cutii pentru distribuirea 
şerveţelelor de hârtie; lăzi de gunoi; 

 

24   - flanel (ţesătură); catifea; lenjerie de casă; 
lenjerie din damasc; lenjerie de baie (cu 
excepţia articolelor de îmbrăcăminte); lenjerie 
de pat; lenjerie de masă (cu excepţia celor din 
hârtie); dublură (ţesături); finet; pâslă din 
material textil pentru maşini de imprimat; 
jerseu (material); şervete de marcare a locului 
la masă (cu excepţia celor din hârtie);  
droghet; perdele de duş din materiale textile 
sau din materiale plastice; perdele din 
materiale textile sau din materiale plastice; tul; 
zefir (ţesătură); pavilioane (drapele); canava 
pentru tapiserie sau broderie; muselină; crep 
(ţesătură); crepon; învelitori din materiale 
textile pentru mobilă; ţesături de uz textil; 
materiale filtrante (textile); tapet din materiale 
textile; textile; materiale plastice care 
înlocuiesc ţesăturile; saci de dormit (lenjerie 
de pat); pânză de sac; moleschin (ţesătură); 
feţe de pernă; feţe de saltea; învelitori de pat; 
brocarturi; mănuşi de baie; batiste din 
materiale textile; pleduri de călătorie; căptuşeli 
din materiale textile pentru pălării; suporturi de 
carafe (lenjerie de masă); şnururi din 
materiale textile pentru susţinerea draperiilor; 
cuverturi de pat; învelitori din materiale 
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plastice pentru mobile; prosoape din materiale 
textile; şerveţele de masă din materiale textile; 
seturi de masă, cu excepţia celor din hârtie; 
pânză de cânepă; huse pentru saltele; pânză 
gumată, cu excepţia celei de papetărie; pânză 
din materiale textile pentru maşini de 
imprimat; pânză; draperii de uşă; giulgiuri; 
şerveţele demachiante din materiale textile; 
şerveţele de toaletă din materiale textile; 
şerveţele de masă, cu excepţia celor de 
hârtie; plase contra ţânţarilor; muşama (feţe 
de masă); feţe pentru masă de biliard; tafta 
(ţesătură); ţesături de in; ţesături pentru 
lenjerie; ţesături impermeabile la gaz pentru 
baloane aerostatice; ţesături de iută; ţesături 
pentru încălţăminte; ţesături de ramia; ţesături 
din spartă; ţesături de mătase artificială; 
ţesături din fibră de sticlă de uz textil; damasc 
(ţesături); ţesături adezive destinate aplicării 
la cald; ţesături de in; stofă de mobilă; ţesături 
de cânepă; dublură (ţesături); material textil 
de căptuşeală pentru încălţăminte; ţesături 
acoperite de motive desenate pentru broderie; 
ţesături din janilie; etamină; tricoturi; ţesături 
de bumbac; ţesături de mătase; ţesături de 
mătase pentru şabloane de imprimat; stofe de 
lână; ţesături elastice; ţesături; ţesături 
imitând piei de animale; gaz (ţesătură); pânză 
pentru strecurat brânză; stambă; marabu 
(ţesături); tul; steaguri (cu excepţia celor de 
hârtie); flanel (ţesătură); absorbante din 
materiale textile (flanel); pânză groasă de 
cânepă; huse pentru capace de WC; huse de 
protecţie pentru mobilă; huse pentru perne; 
şeviot (ţesături); etichete ţesute; 

 

25   - pelerine; bandane; lenjerie de corp; lenjerie 
de corp sudorifugă; bluze; bluze cu guler; boa 
(eşarfe din pene), body-uri; botine; pantaloni 
de călărie; pantaloni; încălţăminte de fotbal; 
sutiene; gulere de haină (îmbrăcăminte); 
gulere false; plastroane de cămăşi; voaluri 
(îmbrăcăminte); galoşi; cravate; lavaliere; 
jambiere; ghetre; carâmbi de cizme; veste; 
tricoturi (îmbrăcăminte); tricoturi; tocuri; 
indispensabili; glugi (îmbrăcăminte); carcase 
de pălării; buzunare de hârtie; buzunăraşe 
(îmbrăcăminte); buzunare de haine; fulare; 
cozoroace (articole pentru acoperirea capu-
lui); colanţi; combinezoane (îmbrăcăminte); 
combinezoane de schi nautic; corsete; 
costume; costume de baie; costume de bal 
mascat; costume de plajă; jachete tricotate 
(îmbrăcăminte); veste de pescar; livrele; 
corsete; maiouri de corp; manşete (îmbră-
căminte); plastroane de cămăşi; mantile; 
mantouri; măşti pentru dormit; blănuri 
(îmbrăcăminte); mitene; mitre (îmbrăcăminte); 

manşoane (îmbrăcăminte); elemente metalice 
pentru încălţăminte; bavete, cu excepţia celor 
din hârtie; pelerine; caschete; ciorapi; papuci 
de baie; încălţăminte de plajă; pantofi de 
sport; încălţăminte; îmbrăcăminte de hârtie; 
haine de stradă; articole de îmbrăcăminte; 
îmbrăcăminte pentru automobilişti; îmbrăcă-
minte pentru ciclişti; tricouri; gabardine 
(îmbrăcăminte); jerseuri (îmbrăcăminte); arti-
cole de îmbrăcăminte din imitaţie de piele; 
articole de îmbrăcăminte din piele, tricoturi 
(îmbrăcăminte); uniforme; îmbrăcăminte; ra-
me de încălţăminte; patrafire; paltoane; par-
cas (mantouri scurte 3/4); scutece din 
materiale textile; pelerine; mănuşi (articole de 
îmbrăcăminte); pijamale; chiloţi de baie; 
fulare; rochii; impermeabile; bentiţe pentru 
cap; jartiere; jartiere pentru şosete bărbăteşti; 
portjartiere;  căptuşeli confecţionate (părţi din 
îmbrăcăminte); apărătoare contra transpi-
raţiei; tălpi; bretele; bocanci; centuri (îmbră-
căminte); centuri pentru păstrarea banilor 
(îmbrăcăminte); trusouri pentru nou-născuţi; 
dispozitive antiderapante pentru încălţăminte; 
pulovere; talonete pentru ciorapi; rame de 
încălţăminte; rase (haine bisericeşti); cămăşi; 
saboţi (încălţăminte); sandale; cizme; sariuri; 
pulovere groase; căpute de încălţăminte; 
branţuri; togi; chiloţi; pantofi de gimnastică; 
papuci; pantofi; turbane; articole pentru 
acoperirea capului; şorţuri (îmbrăcăminte); 
capoate; bombeuri de încălţăminte; căşti de 
duş; ciorapi; ciorapi sudorifugi; şaluri; pălării 
de hârtie; calote de pălării; bonete de baie; 
fulare; crampoane pentru încălţăminte de 
fotbal; scutece-chilot; barete pentru fixarea 
sub talpă a pantalonilor; şube; espadrile; 
fuste; jupoane; 

 

26   - franjuri; bigudiuri; paiete pentru îmbrăcăminte; 
găuri de şireturi pentru încălţăminte; bărbi 
false; benzi pentru fixarea manşetelor; broşe 
(accesorii de îmbrăcăminte); ace (altele decât 
articolele de bijuterie); coroane din flori 
artificiale; hamuri de susţinere pentru copii; 
păr fals; ghirlande artificiale; învelitori pentru 
ceainice; jabouri (dantele); cleme de pantaloni 
pentru ciclişti; agrafe de păr; piese care se 
lipesc la cald pentru repararea articolelor 
textile; copci de corsete; copci pentru încăl-
ţăminte; copci pentru îmbrăcăminte; încheie-
toare pentru bretele; fermoare de centuri; 
benzi cu autofixare (articole de mercerie);  
fermoare; fermoare pentru genţi; numere de 
tricou pentru probe sportive; insigne 
ornamentale; ace; ace pentru maşina de 
dărăcit lâna; ace pentru legătorie; ace de 
şelărie; cutii de ace; găitane (pasmanterie); 
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broderii; broderii din argint; articole de 
mercerie, cu excepţia firelor; articole 
decorative pentru păr; piese care se lipesc la 
cald, pentru ornamente de articole textile 
(mercerie); şnururi pentru bordare; broderii în 
aur; fireturi; ciucuri; nasturi tip capsă; cutii de 
croitorie; cosiţe de păr împletit; tivuri false; 
pasmanterie; croşete (mercerie); croşete de 
brodat; croşete pentru covoare; croşete 
pentru încălţăminte; panglici (pasmanterie); 
panglici pentru premiere (recompense); 
panglici elastice; litere pentru marcarea 
lenjeriei;  fluturi (pasmanterie); moţuri de păr; 
degetare de cusut; volane de rochii; benzi 
pentru păr; papiote (bigudiuri); peruci; pene 
(articole de îmbrăcăminte); pene de păsări 
(accesorii pentru îmbrăcăminte); cheutori 
pentru îmbrăcăminte; balene de corsete; 
benzi pentru păr; brasarde; umere pentru 
îmbrăcăminte; pernuţe de ace cu gămălie; 
perniţe de ace; pompoane; catarame (acce-
sorii pentru îmbrăcăminte); catarame de 
pantofi; nasturi; nasturi tip capsă; rozete; 
volane plisate de tul (îmbrăcăminte); fileuri 
pentru păr; ceaprazuri (pasmanterie); ace de 
tricotat; ornamente pentru încălţăminte, cu 
excepţia celor din metale; paiete pentru 
îmbrăcăminte; ornamente de pălării, cu 
excepţia celor de metale preţioase; mustăţi 
false; festoane (broderii); fructe artificiale; flori 
artificiale; suveici pentru confecţionarea 
plaselor de pescuit; bonete pentru vopsirea 
părului; ciuperci pentru cârpit; sule de 
cizmărie; şireturi pentru încălţăminte; panglici 
pentru încreţit perdele; cordoane pentru 
îmbrăcăminte; cordoane de lână; agrafe de 
păr; suporturi pentru gulere; 

 

28   - jocuri automate cu fise; vehicule cu 
telecomandă (jucării); piscine (articole de 
jocuri sau de sport); surprize pentru petreceri; 
bloc-starturi; plăci de bodyboarding; ghete cu 
patine (combinate); biberoane de păpuşi; 
muniţie pentru jocuri de paintball; fluturaşi 
(badminton); titireze (jucării); puzzle-uri; 
suspensoare pentru sportivi; deltaplane; 
discuri zburătoare (jucării); discuri pentru 
sport; case de păpuşi; jocuri de domino; 
planşe de surfing; trambuline (articole de 
sport); planşe cu rotile (skate-board-uri); 
catarge pentru planşe de windsurfing; table de 
şah; table de dame; săgeţi pentru jocul de 
Darts; pomi de Crăciun din materiale sintetice; 
pahare de amestecat şi aruncat zaruri; zmei; 
pinatas; jucării; jucării pentru animale 
domestice; jucării de pluş; telefoane mobile 
(jucării); surprize pentru petreceri; jocuri 
electronice, altele decât cele concepute 

pentru a fi utilizate cu ecran de afişare 
independent sau monitor; jocuri de societate; 
jocuri de masă; jocuri cu inele; jocuri; 
caleidoscoape; camere de aer pentru mingi 
destinate jocurilor sportive; colofoniu;  canturi 
de schiuri; taloane de bingo; cărţi de joc; 
căluşei; căluţi-balansoar (jucării); balansoare; 
popice; jocuri de popice; tacuri de biliard; 
crose de golf; crose de hochei; piei de focă 
(învelitori pentru schi); clopoţei pentru pomul 
de Crăciun; camere de păpuşi; jocuri de 
construcţie; confeti; bomboane explozive; 
patine de gheaţă; patine cu role; zaruri; arme 
pentru paintball; legături de schiuri; paturi de 
păpuşi; jocuri de ruletă; blocuri de construcţie 
(jucării); păpuşi; labe pentru înot; arcuri de tir; 
schiuri; schiuri nautice; schiuri pentru surfing; 
mah-jong-uri (domino chinezesc); ceară de 
schiuri; fluiere de momit vânatul; marionete; 
măşti de carnaval; măşti de teatru; măşti de 
scrimă;  catarge pentru plăci de windsurfing; 
cretă pentru tacuri de biliard; ţinte; ţinte 
electrice; modele de vehicule la scară redusă 
(miniaturi); mingi pentru jocuri sportive; benzi 
de amortizare pentru mese de biliard; 
apărători de genunchi (articole de sport); 
vârfuri pentru tacuri de biliard; apărători de cot 
(articole de sport); îmbrăcăminte de păpuşi; 
arme de scrimă; bastoane pentru majorete; 
parapante; mănuşi (accesorii de joc); pistoale 
(jucării); pistoale cu aer (jucării); capse 
detonante (jucării); capse pentru pistoale 
(jucării); jucărioare pentru sugari; potcoave 
pentru jocuri; suporturi de lumânări pentru 
pomul de Crăciun; suporturi pentru pomi de 
Crăciun; straturi de acoperire pentru schiuri; 
momeli pentru vânătoare sau pescuit; momeli 
mirositoare pentru vânat sau pescuit; 
materiale pentru tir cu arcul; accesorii de 
pescuit; vârtelniţe pentru zmei; baloane de 
săpun (jucării); dispozitive de marcat punctele 
pentru biliard; unelte de refacere a gazonului 
(accesorii de golf); căptuşeli de protecţie (părţi 
de îmbrăcăminte de sport); rachete; florete; 
curele pentru planşe de surfing; frânghii 
pentru planşe de windsurfing; centuri pentru 
halterofili (articole de sport); praştii; role 
pentru biciclete fixe de antrenament; 
lansatoare de harpoane (articole de sport); 
trotinete; boburi; plase de fluturi; plase 
(articole de sport); raclete pentru schiuri; 
aparate de gimnastică; discuri pentru sport; 
haltere; centuri pentru căţărători; zăpadă 
artificială pentru pomi de Crăciun; rachete de 
zăpadă; lansatoare de talere (tir); mese de 
biliard; mese de biliard cu fise; mese pentru  
tenis de masă; mese pentru fotbal de masă; 
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corzi de rachete; saci de criket; saci pentru 
crose de golf, cu sau fără roţi; tobogane (joc); 
vehicule cu telecomandă (jucării); aparate 
pentru exerciţii fizice; jocuri de table; slipuri de 
susţinere pentru sportivi (articole de sport); 
ornamente pentru pomi de Crăciun, cu 
excepţia articolelor de iluminat şi a dulciurilor; 
aparate pentru aruncat mingi de tenis; aparate 
de prestidigitaţie; aparate pentru jocuri elec-
tronice, altele decât cele concepute pentru a fi 
utilizate cu ecran de afişare independent sau 
monitor; aparate şi dispozitive pentru bouling; 
jetoane pentru jocuri; huse special concepute 
pentru schiuri şi plăci de surfing; bile de joc; 
popice de biliard; bile pentru jocuri; globuri de 
sticlă cu zăpadă în interior, jocuri de şah; 
jocuri de dame; apărători de tibia (articole de 
sport); învelişuri pentru camuflare (articole de 
sport); extensoare; 

 

34   - rezervoare de gaz pentru brichete; foiţe 
absorbante pentru pipe de tutun; foiţe pentru 
ţigarete; brichete pentru fumători; punguţe de 
tutun; carnete de hârtie pentru ţigarete; 
humidoruri pentru ţigări de foi; cutii de 
chibrituri; cremene; foarfeci pentru ţigări de 
foi; muştiucuri pentru ţigări de foi; muştiucuri 
pentru ţigarete; capete de ţigarete; muştiucuri 
de chihlimbar destinate portţigaretelor pentru 
ţigări de foi şi ţigarete; scrumiere pentru 
fumători; tabachere pentru ţigări de foi; 
suporturi pentru pipe de tutun; dispozitive de 
curăţat pipe de tutun; ţigarete, ţigări; ţigarete 
conţinând înlocuitori de tutun, cu excepţia 
celor de uz medical; ţigarille; ţigări de foi; 
recipiente de tutun; suporturi pentru chibrituri; 
chibrituri; tutun; tutun de mestecat; tutun de 
prizat; tabachere; plante pentru fumat; pipe de 
tutun; dispozitive portabile pentru rularea 
ţigaretelor; filtre pentru ţigarete; capete de 
ţigarete; 

 

35   - servicii de abonamente la servicii de 
telecomunicaţii pentru terţi; agenţii de import-
export; agenţii comerciale de informaţii; 
agenţii de publicitate; analize de preţ de cost; 
închirieri de spaţii publicitare; servicii de audit; 
birouri de recrutare; sistematizarea informaţiei 
în fişiere electronice; contabilitate; facturare; 
transcrieri de comunicări; sondaje de opinie; 
studii de piaţă; informaţii pentru afaceri; 
informaţii şi sfaturi comerciale pentru consu-
matori; investigaţii pentru afaceri; cercetarea 
pieţei; cercetări în domeniul marketingului; 
recrutare de personal; sfaturi în organizarea şi 
conducerea afacerilor; consultanţă în pro-
bleme legate de personal; sfaturi în organi-
zarea afacerilor, consultanţă pentru condu-
cerea afacerilor; consultanţă profesională în 

afaceri; paginare în scopuri publicitare; 
consiliere profesională de afaceri pentru artişti 
interpreţi; servicii de revista presei; reactuali-
zarea materialelor publicitare; prelucrare de 
texte; servicii de secretariat; servicii de steno-
grafie; organizare de expoziţii în scopuri 
comerciale sau publicitare; servicii de abona-
mente la ziare pentru terţi; organizarea 
târgurilor pentru scopuri comerciale şi publi-
citare; servicii de secretariat; decorare de 
vitrine, estimare în afaceri comerciale; esti-
marea lemnului în picioare; estimare în 
domeniul lânăriei; întocmire de extrase de 
conturi; căutare în fişierele electronice, pentru 
terţi; căutare de sponsorizare; asistenţă în 
managementul afacerilor; sprijin în condu-
cerea întreprinderilor comerciale sau indus-
triale; prezentarea produselor prin toate 
mijloacele de comunicare pentru vânzare cu 
amănuntul; previziuni economice; vânzare la 
licitaţie; promovarea vânzărilor pentru terţi; 
închirieri de maşini şi aparatură de birou; 
închirieri de timp publicitar în mijloacele de 
comunicare; închiriere de material publicitar; 
închiriere de automate de vânzare; închiriere 
de fotocopiatoare; publicare de texte publi-
citare; servicii de dactilografie; publicitate 
radiofonică; afişaj; difuzare (distribuţie) de 
eşantioane; difuzare de anunţuri publicitare; 
redactare de texte publicitare; publicitate; 
publicitate on-line într-o reţea computerizată; 
publicitate prin corespondenţă; publicitate 
televizată; reproducere de documente; com-
pilaţii statistice; servicii de căutare de 
informaţii din fişiere informatice; date referi-
toare la afaceri; sistematizarea informaţiei în 
fişiere electronice; întocmire de declaraţii 
fiscale; întocmire de extrase de conturi; 
întocmirea rubricilor publicitare în ziare; 
selectarea personalului prin teste psihologice; 
administrarea hotelurilor; administrare comer-
cială pentru licenţe de servicii şi produse 
pentru terţi; prelucrare administrativă pentru 
cereri de mărfuri; relaţii publice; servicii de 
manechine în scop publicitar sau de promo-
vare a vânzărilor; servicii de relocare pentru 
afaceri; servicii de comparare a preţurilor; 
servicii de aprovizionare pentru terţi (achiziţie 
de bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi); 
asistenţă în conducere de subantreprize 
(comerciale); servicii de preluare de mesaje 
vocale pentru abonaţi telefonici; reproducere 
prin heliografie; expertize în afaceri; asistenţă 
în managementul afacerilor; sprijin în condu-
cerea afacerilor; prezentarea produselor prin 
toate mijloacele de comunicare pentru vân-
zare cu amănuntul; promovarea vânzărilor 
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pentru terţi; birouri de plasare; birouri de 
plasare, inclusiv prin reţele informatice şi 
Internet; 

 

38   - agenţii de presă; difuzare de programe de 
televiziune; televiziune prin cablu; buletine 
electronice (telecomunicaţii); informaţii în 
materie de telecomunicaţii; servicii de rutare şi 
joncţiune pentru telecomunicaţii; servicii de 
forumuri de discuţii pe Internet; asigurarea 
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea 
informatică mondială; furnizarea accesului la 
baze de date; furnizarea accesului la o reţea 
informatică mondială; furnizare de canale de 
telecomunicaţii destinate serviciilor de tele-
shopping; transmitere de mesaje;  transmi-
terea de mesaje şi imagini asistate de 
calculator; transmisii facsimil; transmitere de 
telegrame; comunicaţii prin terminale de cal-
culator; închirieri de aparate pentru tran-
smitere de mesaje; închiriere de timp de 
acces la reţele informatice mondiale; închirieri 
de modeme; închirieri de aparate de teleco-
municaţii; închirieri de telefoane; închiriere de 
facsimile; radiodifuziune; comunicaţii prin 
reţele de fibre optice; radiotelefonie mobilă; 
comunicaţii prin terminale de calculator; 
transmisii prin satelit; servicii telegrafice; 
servicii telefonice; transmitere de facsimile; 
servicii de mesaje radio (radio, telefon sau 
alte mijloace de comunicaţii electronice); 
servicii de teleconferinţe (Internet); servicii 
telegrafice prin abonament; servicii de poştă 
vocală; 

 

40   - apretarea hârtiei; apretarea textilelor; vulcani-
zare (prelucrarea materialelor); prelucrarea 
pielii; stoarcerea sucurilor; brodare; galvani-
zare; gravare; decontaminarea materialelor 
periculoase; dezodorizarea aerului; prelucra-
rea pielii; călirea metalelor; congelarea ali-
mentelor; placare cu aur; informaţii în do-
meniul prelucrării materialelor; placare cu 
cadmiu; calandrarea ţesăturilor; conservarea 
alimentelor şi a băuturilor; afumarea alimen-
telor; vopsirea pielii; vopsirea blănurilor; vop-
sirea încălţămintei; vopsirea textilelor; vopsi-
rea ţesăturilor; imprimare litografică; turnarea 
metalelor; satinarea blănurilor; cositorire;  
cuprare; împăiere; tratarea hârtiei; tratarea 
apei; lucrări în lemn; prelucrarea peliculelor 
cinematografice; prelucrarea pielii; tratarea 
metalelor; prelucrarea blănurilor; tratarea 
blănurilor contra moliilor; reciclare de gunoaie 
şi deşeuri; tratarea stofelor împotriva moliilor; 
impermeabilizarea ţesăturilor; tratarea stofelor 
împotriva şifonării; ignifugarea ţesăturilor; 
prelucrarea stofelor şi a textilelor;  decapare; 
prelucrarea lânii; înrămarea operelor de artă; 

tivirea ţesăturilor; colorarea geamurilor prin 
tratarea suprafeţelor; împrospătarea aerului; 
albirea ţesăturilor; purificarea aerului; sudare; 
retuşarea îmbrăcămintei; prelucrarea petro-
lului; tratarea deşeurilor (transformare); impri-
marea desenelor; imprimare de fotografii; 
imprimare ofset; acoperirea (placarea) meta-
lelor; poligrafie; polizare (şlefuire); morărit; 
croitorie; închirierea maşinilor de tricotat; 
închirierea generatoarelor; închirierea apara-
telor de climatizare; închirierea aparatelor de 
încălzire suplimentară; laminare; developarea 
peliculelor fotografice; lucrări de ceramică; 
lucrări de forjare; asamblarea de materiale la 
comandă pentru terţi; legătorie; suflare 
(sticlărie); lucrări de şelărie; morărit; croirea 
stofelor; tăiere cu fierăstrăul; rafinare; tăierea 
şi debitarea lemnului; satinarea blănurilor; 
argintare; incinerarea gunoaielor; gravare; 
calandrarea ţesăturilor; urzire; sortarea deşe-
urilor şi a materialelor reciclabile (transfor-
mare); fotocompoziţii; tighelirea ţesăturilor;  
rabotare, piuarea stofelor; tăierea animalelor; 
incinerarea gunoaielor; îngustarea ţesăturilor, 
prin intrare la apă; servicii de tehnică dentară; 
confecţionarea cheilor; producere de energie; 
servicii de croitorie; servicii de curăţătorie; 
prelucrarea personalizată a blănurilor; fotogra-
vare; frezare; cromare; servicii de separare a 
culorilor; galvanizare; serigrafie; şlefuirea 
sticlei optice; 

 

41   - agenţii de modele pentru artişti; academii 
(educaţie); închirierea de terenuri de tenis; 
împrumutul de cărţi; rezervarea de locuri 
pentru spectacole; înregistrări pe benzi video 
(filmare); creşe (educaţie); cultură fizică; 
servicii de discotecă; dresarea animalelor; 
servicii de dublaj; jocuri de noroc; microe-
ditare; informaţii în materie de educaţie; 
informaţii în materie de recreare; informaţii în 
materie de divertisment; studiouri de cinema; 
cluburi de sănătate (repunerea în formă 
fizică); servicii de cluburi (divertisment sau 
educaţie); cluburi de noapte; machetare 
pentru alte scopuri decât cel publicitar; 
microfilmare; montajul benzilor video; montaj 
de programe radiofonice şi de televiziune; 
music-hall; jocuri on-line într-o reţea de 
calculatoare; exploatarea publicaţiilor electro-
nice on-line nedescărcabile; educaţie religi-
oasă; învăţarea gimnasticii; învăţământ prin 
corespondenţă; formare practică (demonstra-
ţie); organizarea de baluri; organizarea de 
expoziţii în scopuri culturale sau educative; 
informaţii în materie de recreare; organizarea 
şi conducerea de colocvii; organizarea şi 
conducerea de congrese; organizarea şi con-
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ducerea de conferinţe; organizarea şi dirijarea 
de concerte; organizarea şi conducerea de 
master-class (instruire); organizarea şi con-
ducerea de seminare; organizarea şi con-
ducerea de simpozioane; organizarea de 
concursuri de frumuseţe; organizarea de 
concursuri (educaţie sau divertisment); orga-
nizarea de loterii; servicii pentru organizare de 
timp liber; organizarea de spectacole (servicii 
de impresariat); organizarea de competiţii 
sportive; orientare profesională (consiliere în 
domeniul educaţiei şi formării); parcuri de 
distracţie; interpretarea limbajului gestual; 
divertisment televizat; servicii de biblioteci 
itinerante; exploatarea echipamentelor de 
karaoke; exploatarea terenurilor de golf; 
exploatarea instalaţiilor sportive; exploatarea 
sălilor de jocuri; exploatarea sălilor de cinema; 
reprezentaţii teatralizate; reprezentaţii teatra-
le; examinarea cursanţilor; cronometrarea la 
competiţii sportive; producţie de filme pe benzi 
video; producţie de filme; închiriere de 
înregistrări sonore şi video; închirierea de 
aparate audio; închirierea de camere video; 
închirierea de magnetoscoape; închirierea de 
benzi video; închirieri de decoruri pentru 
spectacole; închirierea de aparate şi accesorii 
cinematografice; închirierea filmelor cinema-
tografice; închirierea de stadioane; închirierea 
de aparatură de iluminat pentru decoruri de 
teatru sau studiouri de televiziune; închirierea 
posturilor de televiziune şi  de  radio;  închirierea 

 de echipamente pentru scufundări subac-
vatice; închirierea de echipament pentru sport 
(cu excepţia vehiculelor); închirierea de 
decoruri pentru teatru; microeditare; publi-
carea on-line a cărţilor şi periodicelor; pub-
licarea de texte, altele decât textele publi-
citare; divertisment radiofonic; prezentare de 
spectacole live; divertisment; redactarea de 
texte, altele decât cele publicitare; exploa-
tarea grădinilor zoologice; servicii de reporteri 
de ştiri; planificare de recepţii (divertisment); 
servicii de compoziţie muzicală; servicii de 
campusuri de vacanţă; subtitrare; servicii de 
cazinou (jocuri); servicii de caligrafie; exploa-
tarea muzeelor (prezentare, expoziţii); servicii 
de învăţământ şi educaţie; servicii de 
orchestră; servicii de traducere; redactare de 
scenarii; servicii de distribuire a biletelor; 
servicii de studiouri de înregistrare; servicii de 
procesare de imagini digitale; fotografie; 
reportaje fotografice; circuri; şcoli cu internat; 
divertisment; 

 

 

 

42   - analize pentru implementarea sistemelor de 
calcul; analize chimice; arhitectură; autentifi-
carea operelor de artă; reconstituirea bazelor 
de date; design industrial; servicii de protecţie 
împotriva viruşilor informatici; studiere de 
proiecte tehnice; inginerie; instalarea de pro-
grame; servicii de informaţii meteorologice; 
încercări de materiale; încercări de textile; 
studii bacteriologice; studii biologice; studii 
geologice; studii în domeniul protecţiei mediu-
lui; cercetări în domeniul cosmeticelor; studii 
de mecanică; cercetări în domeniul fizicii; 
cercetări chimice; studii şi dezvoltarea de noi 
produse pentru terţi; analize pentru exploa-
tarea de zăcăminte petroliere; explorări 
subacvatice; studii tehnice; etalonare (măsu-
rări); consultanţă în domeniul calculatoarelor; 
consultanţă în domeniul programelor de cal-
culator; consiliere în domeniul construcţiilor; 
controlul puţurilor de petrol; controlul calităţii; 
controlul tehnic al vehiculelor; ridicare topo-
grafică; servicii de design vestimentar; actua-
lizare de programe; expertize geologice; 
expertize ale zăcămintelor petroliere; întreţi-
nerea de programe de calculator; decoraţiuni 
interioare; conversia datelor şi a documentelor 
de pe un suport fizic către un suport elec-
tronic; planificare urbanistică; furnizarea de 
motoare de căutare pentru Internet;  conver-
sia datelor şi a programelor informatice (alta 
decât conversia fizică); proiectarea sistemelor 
informatice; închirierea serverelor web; copie-
rea de programe informatice; stabilirea de 
planuri pentru construcţii; elaborarea (conce-
perea) de programe; însămânţarea norilor; 
conciliere în domeniul economiei de energie; 
crearea şi întreţinerea site-urilor web pentru 
terţi; programe de calculator; design industrial; 
servicii în domeniul chimiei; servicii de design 
pentru ambalaje; expertize tehnice. 

 

(531) CFE(5) 26.03.06; 26.03.12; 26.11.12; 26.11.25; 
28.05.00; 29.01.03. 

 
 
 
(210) 023494 
(220) 2008.05.14 
(310) 2007735361 
(320) 2007.11.14 
(330) RU 
(730) ZAO "Holdingovaia kompaniia INTERROS", 

RU 
dom 9, ul. Bolişaia Iakimanka, 119180, 
Moscow, Federaţia Rusă 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, verde. 
(511) NCL(9) 
09   - cititoare DVD; distribuitoare de bilete; tono-

mate muzicale; distribuitoare automate; auto-
pompe pentru incendii; roboţi telefonici; 
acumulatoare electrice; acumulatoare elec-
trice pentru vehicule; actinometre; alidade; 
altimetre; ampermetre; anemometre; anozi; 
antene; anticatozi; apertometre (optică); apa-
rate pentru scafandri; aparate de înaltă 
frecvenţă; aparate pentru analize, altele decât 
cele de uz medical; aparate de teleghidaj;  
aparate electrodinamice pentru comanda de 
la distanţă a macazurilor de căi ferate; 
aparate electrodinamice pentru comanda la 
distanţă a semnalelor; aparate electrice de 
supraveghere; aparate pentru înregistrarea 
sunetului; aparate pentru distilare de uz 
ştiinţific; aparate de difracţie (microscopie); 
aparate pentru analiza aerului; aparate de 
control al francării; aparate pentru trans-
miterea sunetului; aparate electrice pentru 
lipirea ambalajelor din plastic; aparate de 
fermentat (aparate de laborator); aparate de 
tăiat cu arc electric; aparate de sudură 
electrică cu arc; aparate de sudură electrică;  
aparate pentru respiraţie, cu excepţia celor 
pentru respiraţie artificială; aparate respiratorii 
pentru înot subacvatic; aparate şi instalaţii 
pentru producerea de radiaţii X, altele decât 
de uz medical; case de numărat bani; comu-
tatoare electrice; aparate pentru intercomu-
nicaţii (interfoane); distilatoare pentru expe-
rienţe de laborator; aparate de proiecţie; 
aparate Roentgen, altele decât de uz medical; 
aparate de radiologie de uz industrial; aparate 
de sudat electrice; fotocopiatoare; semnalizări 
luminoase sau mecanice; aparate stereosco-

pice; telegrafe (aparate); aparate telefonice; 
transmiţătoare (telecomunicaţii); telecopia-
toare; aparate pentru fototelegrafie; dispo-
zitive electrice de aprindere de la distanţă; 
hidrometre pentru acid; hidrometre pentru 
determinarea densităţii soluţiilor acide; apara-
te de măsurat aciditatea pentru acumulatoare; 
aerometre; balize luminoase; barometre; ba-
terii anodice; baterii galvanice; baterii pentru 
lămpi de buzunar; baterii pentru sisteme de 
aprindere; baterii solare; baterii electrice, 
balanţe; distribuitoare de carburanţi pentru 
benzinării; betatroane; binocluri (optică); 
etichete electronice pentru mărfuri; unităţi de 
bandă magnetică (informatică); memorii 
pentru calculatoare (informatică); pompe de 
incendiu; brăţări magnetice de identificare; 
prelate de salvare; geamanduri de semna-
lizare; geamanduri de salvare; geamanduri de 
marcare; busole; vacuummetre; electrolizoa-
re; variometre; cântare (aparate de cântărit); 
cântare pentru scrisori; bascule; balanţe de 
precizie; instrumente topografice; camere 
video; casete video; videotelefoane; ecrane 
video; vizoare fotografice; prize de curent; 
şuruburi micrometrice pentru instrumente 
optice; viscozimetre; întrerupătoare electrice; 
undametre; voltmetre; porţi acţionate prin 
introducerea unei monede pentru parcări; 
firme mecanice; ventile electromagnetice; 
redresoare de curent; gabarite (instrumente 
de măsură); aparate pentru analiza gazelor; 
gazometre; galvanometre; aparate helio-
grafice; higrometre; hidrometre; greutăţi; 
vizoare optice pentru uşi; holograme; trasa-
toare paralele; megafoane; fire cu plumb;  
plumbi pentru fire cu plumb; telemetre; 
densimetre; densitometre; elemente optice; 
detectoare; galene (detectoare); detectoare 
de fum; detectoare de monede false; 
diapozitive (fotografie); aparate de proiecţie 
pentru diapozitive; diafragme (fotografie); 
dictafoane; dinamometre; discuri magnetice; 
suporturi pentru înregistrări sonore; discuri 
magnetice; discuri optice; discuri de calcul; 
unităţi de disc pentru calculatoare; unităţi 
multidisc pentru calculatoare; cipuri ADN; 
tabele de afişaj electronic; măsuri de 
capacitate; veste pentru înot; veste antiglonţ; 
veste de salvare; teci de identificare pentru 
fire electrice; cleme nazale pentru scafandri şi 
înotători; încuietori electrice; sonerii electrice 
de avertizare; sonerii de uşă electrice; 
avertizoare cu sirene de alarmă; conductor de 
sunete; oglinzi de inspecţie pentru lucrări; 
semnalizări rutiere luminoase sau mecanice; 
semnalizatoare luminoase; sonde de adân-
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cime; sonde de uz ştiinţific; buzere; buzere 
electrice; ace pentru pick-upuri; aparate de 
măsură; aparate de măsurare a presiunii; 
simulatoare pentru conducerea sau controlul 
vehiculelor; invertoare electrice; indicatoare 
de presiune; indicatoare (electrice); indica-
toare de temperatură; incubatoare pentru 
culturi de bacterii; instrumente de măsură; 
instrumente matematice; instrumente de 
nivelare; instrumente de topografie; instru-
mente de măsurat unghiuri/goniometru; inter-
feţe; aparate de ionizare (altele decât cele 
pentru tratarea aerului); parascântei; cabluri 
coaxiale; cabluri cu fibră optică; cabluri 
electrice; calibru reglabil, calibre de filet; 
maşini de calculat;  calculatoare de buzunar; 
camere de decompresie; camere cinema-
tografice; creioane electronice (pentru unităţi 
de afişaj vizual); suporturi pentru bobine 
electrice; cartele magnetice de identificare; 
casete pentru jocuri video; cartele magnetice; 
căşti pentru echitaţie; căşti, căşti de protecţie; 
casete pentru plăci fotografice; ghişee 
automate; catozi; inductoare (electricitate); 
bobine electrice; bobine de excitaţie;  bobi-
ne/role foto; filme expuse; tastaturi de calcu-
lator; ventile electromagnetice; borne;  agen-
de electronice; butoane de sonerie; covoraşe 
pentru mausuri; codificatoare magnetice; apă-
rătoare pentru ochi; colectoare electrice; inele 
de calibrare; costume de protecţie pentru 
aviatori; comutatoare; discuri compacte 
(audio-video); discuri optice compacte; com-
paratoare; compasuri de navigaţie; calcu-
latoare; calculatoare portabile; condensatoare 
electrice; contacte electrice; contacte electrice 
din metale preţioase; conuri de vânt; cutii de 
derivaţie; cutii de distribuţie; cutii de 
branşament; carcase de acumulatoare; cutii 
pentru difuzoare; costume de scafandru; 
discuri reflectorizante individuale pentru 
prevenirea accidentelor; prize de curent; 
lochuri (instrumente de măsură); lasere (altele 
decât cele de uz medical); lactodensimetre; 
lactometre; lămpi pentru camere obscure; 
tuburi luminoase pentru publicitate;  lămpi 
termoionice; tuburi electronice; tuburi 
electronice cu vid; tuburi amplificatoare; bliţuri; 
benzi pentru curăţarea capetelor de citire; 
benzi magnetice, benzi video; lanţuri pentru 
măsurători topografice; scări de salvare; rigle 
de calcul; lentile de contact; lentile corectoare; 
lentile optice; lentilă adiţională; condensatoare 
optice; linii de sondaj; conductoare de 
electricitate; linguri dozatoare; lupe; numără-
toare de fire; magneţi; magneţi decorativi; 
manechine pentru exerciţii de prim-ajutor; 

mausuri; manometre; măşti pentru scafandri, 
măşti de sudură; măşti de protecţie; materiale 
pentru conducte de electricitate; maşini de 
calcul pentru contabilitate; maşini de votat; 
maşini de numărat şi sortat bani; instrumente 
şi maşini pentru testarea materialelor; 
instrumente de măsurat în croitorie; mega-
foane; membrane acustice; diafragme; mem-
brane pentru aparate ştiinţifice; detectoare de 
obiecte metalice de uz industrial sau militar; 
metronoame; rigle (instrumente de măsură); 
rigle gradate simple (dulgherie şi tâmplărie); 
instrumente de măsurat în croitorie; meca-
nisme pentru aparate acţionate prin intro-
ducerea unei monede; mecanisme pentru 
aparate acţionate prin introducerea unei 
monede pentru televizoare; declanşatoare 
(fotografie); micrometre; microprocesoare; 
microscoape; microtoame; microfoane; mode-
me; parafulgere; monitoare; desene animate; 
borne; manşoane de legătură pentru cabluri 
electrice; truse de disecţie (microscopie); 
dispozitive de protecţie pentru dinţi; genun-
chiere pentru muncitori; pompe de combustibil 
autoreglatoare; distribuitoare de carburanţi 
pentru benzinării; căşti telefonice; instrumente 
de nivelare; verniere; aparate pentru înre-
gistrarea sunetului; suporturi de date mag-
netice; suporturi de date optice; şosete 
încălzite electric; învelişuri pentru cabluri 
electrice; învelişuri de identificare pentru fire 
electrice; aparate şi instrumente de cântărit; 
maşini de birou cu cartele perforate; echi-
pament special de laborator; încălţăminte de 
protecţie împotriva accidentelor; radiaţiilor şi 
focului; obiective; obiective pentru astro-
fotografie; aparate pentru verificarea ouălor; 
extinctoare; garduri electrificate; limitatoare; 
îmbrăcăminte pentru protecţie contra acci-
dentelor, radiaţiilor şi focului; îmbrăcăminte 
din azbest pentru protecţia împotriva focului; 
îmbrăcăminte specială pentru laborator; ozo-
nizoare; octanţe; oculare; ohmetre; suporturi 
pentru încheietura mâinii pentru utilizarea 
calculatorului; rame pentru ochelari; rame pentru 
ochelari fără braţe; oscilografe; fire cu plumb; 
oglinzi; ochelari; ochelari de soare; ochelari 
de protecţie pentru sport; panouri pentru sem-
nalizarea luminoasă sau mecanică; pagere 
radio; dispozitive portabile pentru traducere; 
transmiţătoare; întrerupătoare electrice; peris-
coape; mănuşi de scafandru; mănuşi din 
azbest  pentru protecţia împotriva acciden-
telor; mănuşi de protecţie împotriva acci-
dentelor; mănuşi de uz industrial pentru 
protecţia contra razelor X; cuptoare pentru 
experienţe de laborator; pipete; pirometre; 
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planimetre; planşete topografice; plăci pentru 
acumulatoare electrice; plachete de siliciu 
pentru circuite integrate; cititoare de compact-
discuri optice; cititoare de casete video; filme 
pentru înregistrarea sunetului; filme Roentgen 
expuse; filme expuse; plute de salvare; tăvi de 
laborator; semiconductoare; polarimetre; pom-
pe de incendiu; chingi pentru înot; vase de 
sticlă gradate; centuri pentru înot; centuri de 
salvare; disjunctoare; siguranţe; convertizoare 
electrice; teleruptoare; aparate pentru analiza 
alimentelor; aparate pentru diagnosticare 
(altele decât cele pentru uz medical); aparate 
electrotermice pentru ondularea părului; apa-
rate pentru măsurarea distanţelor; aparate 
pentru măsurarea vitezei în fotografie; aparate 
de măsurat grosimea pieilor; aparate de 
măsurat grosimea pielii prelucrate; aparate de 
control al vitezei pentru vehicule; aparate 
şcolare; aparate pentru înregistrarea timpului; 
aparate electrice pentru demachiat; teleim-
primatoare; aparate şi instrumente pentru 
astronomie; instrumente pentru măsurători 
topografice; aparate şi instrumente de 
cântărit; instrumente de navigaţie; aparate şi 
instrumente optice; aparate şi instrumente 
pentru fizică; aparate şi instrumente pentru 
chimie; instrumente de măsură; aparate 
electrice de măsură; instrumente de control al 
cazanelor; instrumente cosmografice; instru-
mente meteorologice, aparate de semnalizare 
navală; instrumente de observaţie; aparate de 
comandă pentru vehicule (calculatoare de 
bord); instrumente pentru navigaţie prin 
satelit; aparate electrice de reglare; aparate 
de măsură de precizie; aparate şi instrumente 
optice; receptoare (audio, video); prisme 
(optică); brichete pentru automobile; impri-
mante pentru calculator; dispozitive pentru 
schimbarea acelor pentru pick-upuri; suporturi 
de retorte; aparate de uscat fotografii; 
dispozitive de curăţat pentru discuri de pick-
up; bătătoare pentru stingerea focului; lunete 
de vizare pentru arme de foc; eprubete; 
indicatoare de presiune pentru supape; fire 
magnetice; fire de telegraf; fire de telefon; fire 
electrice; conductoare electrice; învelişuri 
pentru cabluri electrice; fire din aliaje metalice; 
programe de calculator; programe pentru 
jocuri de calculator; programe înregistrate de 
operare pe calculator;  pick-upuri; procesoare 
(unităţi centrale de prelucrare); indicatoare ale 
nivelului de apă; publicaţii electronice des-
cărcabile; pupitre de distribuţie (electricitate); 
tablouri de comandă (electricitate); radare; 
tuburi electronice cu vid (radio); antene 
(radianţi); emiţătoare; aparate de radio; apa-

rate de radio pentru vehicule; rame pentru 
diapozitive; rastere pentru fotogravuri;  staţii 
de radio portative; regulatoare electrice de 
lumină; regulatoare de tensiune pentru 
vehicule; variatoare electrice de lumină 
(variatoare); regulatoare pentru iluminarea 
scenei; regulatoare de viteză pentru pick-
upuri; redresoare de curent; cuve de spălare 
(fotografie); trasatoare paralele; cronografe 
(aparate de înregistrare a timpului), relee 
electrice; curele de siguranţă (altele decât 
cele pentru scaune de vehicule sau echi-
pament sportiv); radiografii, altele decât de uz 
medical; reostate; aparate pentru respiraţie, 
cu excepţia celor pentru respiraţie artificială; 
respiratoare pentru filtrarea aerului; retorte; 
refractometre; refractoare; grile de baterii de 
acumulatoare; pâlnii de difuzoare; zahari-
metre; fibre optice (filamente conductoare de 
lumină); semafoare; fluiere pentru chemarea 
câinilor, fluiere de semnalizare; sextanţi; 
inductoare (electricitate); plase de siguranţă; 
plase de protecţie împotriva accidentelor; 
alarme de incendiu; semnalizări luminoase 
sau mecanice; avertizoare cu sirenă de 
alarmă; scanere (informatică); cartele cu 
circuite integrate; racorduri electrice; sonare; 
balast pentru dispozitive de iluminat; rezis-
tenţe electrice; spectrografe; spectroscoape; 
indicatoare de viteză; alcoolmetre; sateliţi 
pentru uz ştiinţific; dispozitive de protecţie, de 
uz personal, împotriva accidentelor; aparate 
audiovizuale de predare; posturi radiote-
legrafice; posturi radiotelefonice; sticlă pentru 
ochelari; sticlă optică; sticlă acoperită cu strat 
conductor electric; ochelari împotriva luminii 
orbitoare; aparate stereoscopice; stereoscoa-
pe; autopompe pentru incendii; dozatoare de 
gaze sulfuroase (sulfitometre); dispozitive 
hands-free pentru telefoane; aparate de uscat 
fotografii; sferometre; circuite integrate; 
circuite imprimate; contoare; parcometre; 
dispozitive de numărat timbre poştale; 
înregistratoare kilometrice pentru vehicule; 
tahometre; maşini de calculat; tahimetre; 
dopuri pentru urechi; tampoane de urechi 
pentru scufundări; tahometre; procesoare de 
text; televizoare; telescoape; telepromptere; 
teletipuri; teleimprimatoare; telefoane porta-
bile; teodolite; termometre, altele decât de uz 
medical; termostate; termostate pentru 
vehicule; creuzete; braţe acustice pentru pick-
upuri; dispozitive totalizatoare; transistoare; 
raportoare; transformatoare; transformatoare 
ridicătoare (de tensiune); transformatoare; 
triunghiuri de semnalizare pentru vehicule în 
pană; cabluri de demaror pentru motoare; 
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tuburi cu descărcare electrică, altele decât 
pentru iluminat; tuburi capilare; tuburi de 
radiaţii Roentgen, altele decât de uz medical; 
receptoare telefonice; turnichete automate; 
indicatoare de cantitate; avertizoare automate 
de pierderi de presiune în anvelopele auto-
vehiculelor; indicator de nivel pentru benzină; 
indicatoare ale nivelului de apă; indicatoare 
de pierderi electrice; ceasuri electronice 
emiţătoare de lumină; indicatori de înclinare; 
nivelmetre (instrumente pentru determinarea 
orizontalităţii); nivelmetre cu mercur; nivele cu 
bulă de aer; urometre; aparate pentru ampli-
ficarea sunetului; acceleratoare de particule; 
sisteme de stropire pentru protecţie împotriva 
focului; instalaţii electrice pentru comandă la 
distanţă a operaţiunilor industriale; dispozitive 
automate de control al direcţiei pentru vehi-
cule; dispozitive de echilibrare; magneto-
scoape; aparate pentru reproducerea sune-
tului; maşini de facturat; încuietori electrice; 
înregistratoare pe bandă magnetică (sunetu-
lui, imaginii, informaţiei); dispozitive de 
protecţie la radiaţii X, altele decât de uz 
medical; aparate pentru jocuri concepute 
pentru a fi utilizate numai cu ecrane inde-
pendente sau monitoare; aparate pentru sigu-
ranţa traficului feroviar; aparate pentru 
prelucrare de informaţii; dispozitive electrice 
pentru deschiderea uşilor; aparate pentru 
transvazarea oxigenului; instalaţii electrice 
pentru prevenirea furtului; dispozitive electrice 
pentru atragerea şi distrugerea insectelor; 
aparate pentru divertisment concepute pentru 
a fi utilizate cu un monitor sau ecran de 
afişare extern; aparate pentru înregistrarea 
timpului; aparate pentru tăierea filmelor; 
aparate de uscat fotografii; cititoare optice; 
dispozitive de comandă pentru ascensoare; 
aparate de centrare a diapozitivelor; doza-
toare; încărcătoare pentru acumulatoare 
electrice; avertizoare sonore electrice;  apa-
rate şi maşini de sondaj; dispozitive de 
salvare; dispozitiv pentru montarea filmelor de 
cinematograf; dispozitive catodice de protecţie 
împotriva coroziunii; cuploare (informatică); 
periferice de calculator; dispozitive antiparaziţi 
(electricitate); aparate de demagnetizare a 
benzilor magnetice; cuploare acustice; instru-
mente de alarmă; semnalizatoare de ceaţă, 
neexplozive; maşini de adunat; cititoare 
(informatică); aparate pentru controlul căldurii; 
fotocopiatoare; cititoare de coduri de bare; 
fiare de călcat electrice; filtre pentru măşti 
respiratorii; filtre pentru raze ultraviolete 
pentru fotografie; lanterne magice; lanterne 
optice; lanterne de semnalizare; aparate 

fotografice; aparate de satinat fotografii; 
obturatoare (fotografie); camere obscure 
(fotografie); fotometre, flashes; aparate de 
mărit (fotografie); celule fotovoltaice; cutii 
pentru lentile de contact; tocuri pentru ochelari; 
tocuri pentru ochelari fără braţe; cutii pentru 
portobiecte de microscop; huse speciale 
pentru aparate şi instrumente fotografice; 
aparate pentru cromatografie de laborator; 
cronografe (aparate pentru înregistrarea 
timpului); lănţişoare pentru ochelari fără braţe; 
ciclotroane; compasuri (instrumente de 
măsură); frecvenţmetre; clepsidre cu nisip; 
îmbrăcăminte de protecţie împotriva focului; 
cipuri (circuite integrate); podometre; baloane 
meteorologice; linii ferate electrificate pentru 
montarea proiectoarelor; paravane de azbest 
pentru pompieri; căşti de protecţie pentru 
sport; şnururi pentru ochelari fără braţe; 
suporturi pentru aparate de fotografiat; 
apărătoare împotriva luminii orbitoare; conec-
toare electrice; tablouri de distribuţie;  măşti 
de protecţie a feţei pentru muncitori; ecrane 
de proiecţie; ecrane radiologice de uz 
industrial; ecrane fluorescente; ecrane (foto-
grafie); exponometre; electrozi pentru sudură; 
fiare de lipit electrice; fire electrice; elemente 
galvanice; epidiascoape; ergometre; indusuri 
(electrice); 

 

16   - stilouri; acuarele; albume; almanahuri; docu-
mente (aparate pentru plastifiat); (articole de 
birou); atlase; afişe, placaje, funde din hârtie 
(ambalaj); feţe de masă din hârtie; bilete 
(tichete); formulare; carnete; blocuri de desen; 
blocuri (papetărie); bibliorafturi; brăţări pentru 
instrumente de scris; broşuri; prospecte; hâr-
tie de copiat (papetărie); hârtie cerată; hârtie 
pentru aparate înregistratoare; hârtie pentru 
radiograme; hârtie pentru electrocardiografie; 
hârtie pentru sertare, parfumată sau nepar-
fumată; hârtie din pastă de lemn; hârtie de 
copiat (articole de papetărie); hârtie perga-
ment; hârtie pentru scrisori; hârtie luminis-
centă; hârtie igienică; hârtie de ambalaje; 
hârtie Xuan pentru pictură şi caligrafie 
chineză; hârtie; tăbliţe de scris; buletine de 
ştiri; cilindri pentru maşini de scris; role de 
vopsire pentru zugravi; compostoare; ceară 
de modelat (cu excepţia celei de uz dentar); 
insigne din hârtie sau carton; tipare pentru 
croitorie; ziare; galvanotipuri; hectografe; ecu-
soane (sigilii din hârtie); globuri terestre; 
gravuri; condeie de ardezie; mine de creion; 
suporturi pentru creioane; suporturi pentru 
cretă, suporturi de sigilii; etuiuri pentru carnete 
de cecuri; diagrame; planşe pentru gravat; 
tăbliţe de ardezie pentru scris; table şcolare; 
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galioane (tipografie); planşe pentru desen; 
perforatoare de birou; pahare din hârtie pentru 
produse lactate; agrafe pentru bancnote; 
călăreţi pentru cartotecă; agrafe de prindere 
pentru instrumente de scris; semne de carte; 
vârfuri de trasat pentru desen; publicaţii; saci 
din hârtie sau din material plastic pentru 
ambalaje; cartonaje; tocătoare de hârtie 
(articole de birou); reprezentări grafice; 
calendare; calendare cu foi detaşabile; hârtie 
de calc; pânză de calc; adezivi pentru 
papetărie sau menaj; pietre pentru litografie; 
creioane; suporturi pentru mine; creioane-
cărbune; imagini; decalcomanii; tablouri 
(picturi) înrămate sau nu; carton din pastă de 
lemn; carton; cutii de carton pentru pălării; 
cartotecă; casete pentru hârtie (articole de 
birou); cartele de cartotecă; prese neelectrice 
pentru cărţi de credit; hărţi geografice; benzi 
din hârtie sau cartele pentru înregistrat 
programe de calculator; cartele perforate 
pentru maşini de tricotat tip Jacquard; 
cataloage; bobine pentru panglicile de 
cerneală; învelitori din hârtie pentru ghivece 
de flori; pensule; peneluri pentru pictori; 
pensule de caligrafie; clape de maşini de 
scris, adeziv pentru papetărie sau menaj; 
peniţe de scris; ihtiocol pentru papetărie sau 
menaj; pastă de lipit pe bază de amidon  pentru 

 papetărie sau menaj; clişee tipografice; cărţi; 
registre (cărţi); carnete cu cotor; reviste de 
benzi desenate; piuneze; inele de hârtie 
pentru trabucuri; plicuri (papetărie); suporturi 
de sigilii; cutii din carton sau din hârtie; cutii 
pentru picturi (rechizite şcolare); lichide corec-
toare; şabloane de copiat; benzi de hârtie; 
panglici pentru maşini de scris; benzi adezive 
pentru papetărie sau menaj; benzi cu cer-
neală pentru imprimante de calculator; rigle 
(instrumente de măsură); folii din viscoză 
pentru ambalaj; folii cu bule de aer din 
material plastic, pentru ambalarea sau condi-
ţionarea mărfurilor; foi de celuloză regenerată 
pentru ambalaj; litere din oţel; litere (caractere 
tipografice); caractere (cifre şi litere); litografii; 
machete de arhitectură; timbre poştale; dese-
ne; materiale pentru modelare; material 
didactic (cu excepţia aparatelor); articole de 
legătorie; maşini de birou pentru închis plicuri; 
adezivi de birou, de papetărie sau menaj; 
materiale de ambalaj pe bază de amidon; 
hârtie de filtru; maşini pentru imprimarea 
adreselor; aparate şi maşini de legat articole 
de birou; maşini de scris electrice sau neelec-
trice; aparate de fălţuit (articole de birou); 
maşini de francat; cretă pentru litografie; cretă 
de scris; cretă pentru croitorie; cretă de 

marcat; saci de gunoi din hârtie sau din 
material plastic; şevalete pentru pictură; furni-
turi pentru scris; instrumente de scris; ansam-
bluri de imprimare portabile (articole de birou); 
bavete din hârtie; benzi autoadezive pentru 
papetărie şi menaj; apărătoare pentru degete 
(articole de birou); fire pentru copertare; cuţite 
de tăiat hârtie (articole de birou); nume-
rotatoare; ambalaj din carton sau din hârtie 
pentru sticle;  tablete de ceară pentru sigilii; 
coperte (papetărie); etuiuri pentru paşaport; 
pelicule din material plastic, aderente exten-
sibile pentru paletizare; modele de broderie; 
modele de scriere; oleografii; cărţi poştale 
muzicale; felicitări; cărţi poştale; gravuri; 
cornete de hârtie; pungi pentru cuptorul cu 
microunde; palete pentru pictori; batoane de 
cerneală; mape pentru docu-mente; sugativă; 
pasteluri (creioane); scutece-chilot de unică 
folosinţă din hârtie sau din celuloză; penare; 
coperte (papetărie); perio-dice; ştergătoare de 
peniţe; perforatoare de birou; peniţe (articole 
de birou); peniţe de scris din aur; peniţe de 
oţel; peniţe de desen; culegeri de cântece; 
sigilii; ceară pentru sigilii; cărţi pentru anunţuri 
(papetărie); planşete cu clamă pentru hârtii; 
plăci cu adrese pentru maşinile de scris 
adrese; batiste din hârtie; pelicule din material 
plastic pentru ambalaj; scutece de unică 
folosinţă din hârtie sau celuloză; tăvi de 
corespondenţă; tăvi pentru aranjarea şi 
numărarea monedelor; suporturi de hârtie 
pentru carafe; suporturi-presă pentru cărţi; 
suporturi de sigilii; suporturi pentru halbe de 
bere; suporturi pentru peniţe şi creioane; 
suporturi pentru fotografii; tuşiere pentru 
ştampile; ongleuri (legătorie); şerveţele de 
masă din hârtie; benzi de hârtie gumată 
(papetărie); aşternuturi netextile pentru impri-
merie; pânze impregnate cu cerneală pentru 
maşini de reprodus documente; pânze 
impregnate cu cerneală pentru aparate de 
multiplicat; prespapieruri; truse pentru scris 
(penare); instrumente pentru desen; produse 
pentru ştergere; articole de birou (cu excepţia 
mobilelor); instrumente de scris; rechizite 
şcolare; distribuitoare de bandă adezivă 
(articole de papetărie); aparate manuale 
pentru etichetare; cleme pentru hârtie; maşini 
electrice sau neelectrice de ascuţit creioane; 
imprimate; prospecte; orare imprimate; com-
postoare; repertorii; gume (lipiciuri pentru 
papetărie sau menaj); reproduceri grafice; 
multiplicatoare; tocuri; stilouri; şerveţele 
pentru demachiat din hârtie; şerveţele de 
toaletă din hârtie; răzuitoare de birou; agrafe 
de birou; produse pentru ştergere; probe 
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biologice pentru microscoape (material didac-
tic); probe histologice (material didactic); 
statuete din mucava; bureţi pentru şters tabla; 
cadre de cules (imprimerie); ceară pentru 
sigilii; tabele aritmetice; suporturi pentru afişe 
din hârtie sau carton; caiete; articole de 
papetărie; transparente (papetărie); şabloane 
(papetărie); tuburi din carton; tuş chinezesc; 
umectante (articole de birou); buretiere de 
birou; indicatoare neelectrice (pentru arătat la 
hartă); ambalaje din carton sau din hârtie 
pentru sticle; maşini de birou pentru închis 
plicuri; maşini de sigilat de birou; aparate de 
realizat viniete; aparate pentru montaj 
fotografic; aparate şi maşini pentru legat 
(articole de birou); manuale; filtre de cafea din 
hârtie; steguleţe din hârtie; hârtie metalizată 
argintie; forme de modelaj pentru argilă; 
fotogravuri; fotografii; cutii pentru şabloane; 
pânze pentru pictură; cromolitografii; borcă-
naşe pentru acuarele; cerneluri pentru corec-
tat (heliografie); cerneluri; călimări; planuri 
ozalid; mătănii; bile de pix; clasoare (articole 
de birou); caractere tipografice; ştampile 
pentru adrese; ştampile; suporturi pentru afişe 
din hârtie sau carton; planşe pentru gravat, 
etichete, cu excepţia celor din materiale 
ţesute; 

 
 

18   - bastoane pentru munte; portofele; portofele 
pentru cărţi de vizită; frâie (harnaşament); 
garnituri de harnaşament; piese din cauciuc 
pentru scări de şa; piele de căprioară (cu 
excepţia celor pentru curăţare); umbrele; 
parasolare; genţi pentru documente (maro-
chinărie); articole de şelărie; cadre de 
umbrele sau de umbrele de soare; cadre 
pentru genţi de mână; valve din piele; bice; 
înlocuitori de piele; piele brută sau semi-
prelucrată; imitaţii de piele; huse de arc din 
piele; inele pentru umbrele; cutii din piele 
pentru pălării; cutii din piele sau din imitaţie de 
piele; cutii din fibre vulcanizate; portmonee; 
pungi pentru bani împletite; legături pentru 
şei; crupoane; articole de şelărie; săculeţe din 
piele pentru ambalaj; imitaţii de piele; genun-
chiere pentru cai; botniţe, frâie fără zăbală; 
casete pentru articole de toaletă, numite 
„vanity cases”; şnururi din piele; îmbrăcăminte 
de mobilă din piele; maţe pentru cârnaţi; 
îmbrăcăminte pentru animale; garnituri din 
piele pentru mobile; zgărzi pentru animale; 
zgărzi pentru câini; mape pentru partituri; 
rucsacuri pentru transportat copii; membrane 
pentru separarea foiţelor de aur; bice cu mai 
multe curele (bice); căptuşeală pentru şei de 
călărie; potcoave; chingi din piele; învelitori 
din piele (blănuri); cergi pentru cai; portmo-

nee; blănuri (piei de animale); raniţe; chingi 
din piele; banduliere (curele) din piele; curele 
de harnaşament; curele de patine; curele din 
piele (şelărie);  barete din piele pentru legat 
sub bărbie; curele pentru scări de şa; mânere 
de umbrelă; mânere de baston; mânere de 
valiză; rucsacuri; cufere pentru voiaj; şei 
pentru cai; plase pentru provizii; tije de 
umbrelă; scări de şa; saci pentru alpinişti; saci 
de voiaj; truse de voiaj (marochinărie); 
rucsacuri pentru purtat copii; huse pentru 
îmbrăcăminte, pentru voiaj, poşete; truse de 
scule din piele; genţi cu rotile; saci de plajă; 
saci de sport; saci de camping; sacoşe pentru 
provizii; genţi pentru şcolari; cufere pentru 
voiaj; cutii din piele sau imitaţii din piele; 
desagi pentru hrana cailor; zăbale (harna-
şament); bastoane; bastoane de umbrelă; 
scaune-baston; dârlogi (hăţuri); căpestre; 
hamuri pentru animale; etuiuri pentru chei 
(marochinărie)]; gâtare pentru hamuri la cai; 
valize; mape; mape pentru documente; huse 
de şa pentru cai; huse pentru umbrele; şevro; 
piei finisate; piei de animale; piei de bovine; 
hăţuri (dârlogi), apărătoare de ochi (harna-
şament); tolbe de vânătoare; 

 

20   - tobe de înfăşurare, nemetalice, nemecanice, 
pentru furtunuri; garnituri nemetalice pentru 
ferestre; borduri de plută; butoaie din lemn 
pentru decantat vinul; geamanduri nemetalice 
(amarare); butoaie nemetalice; butoiaşe 
nemetalice; brăţări de identificare pentru 
spitale; bufete; busturi din lemn, ceară, ghips 
sau materiale plastice; busturi pentru croitorie; 
suluri de căpătâi; evantaie; bancuri de lucru; 
bancuri de lucru cu menghine nemetalice; 
cuiere de haine; cuiere de haine (mobile); 
standuri de prezentare; vitrine (mobilier); 
standuri de prezentare pentru ziare; ceară 
gofrată pentru stupi; firme din lemn sau 
plastic; gabarite de încărcare pentru căi 
ferate; şuruburi nemetalice; cuibare; sicrie; uşi 
de mobilă; şnururi de perdele, altele decât 
cele din materiale textile; şuruburi nemetalice; 
divane; tablouri de agăţat chei; tablouri de 
afişare; catarge pentru arborat steaguri; 
recipiente nemetalice pentru combustibili 
lichizi; recipiente de ambalare din materiale 
plastice; jardiniere (mobile); inele de perdele; 
capace nemetalice; cleme de cablu neme-
talice; cleme pentru cabluri sau tuburi, din 
materiale plastice; nituri nemetalice; înlocuitori 
de baga; încuietori nemetalice, altele decât 
cele electrice; încuietori nemetalice pentru 
vehicule; perdele din mărgele pentru deco-
raţiuni; dispozitive de închidere pentru sticle, 
nemetalice; dopuri de plută pentru sticle; 
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oglinzi; oglinzi de mână (oglinzi de toaletă);  
bambus; stâlpi de ascuţit ghearele pentru 
pisici; gheare de animale; copite de animale; 
corali; spumă de mare; fanoane brute sau 
semiprelucrate; coarne de cerb; baga; cochilii 
(scoici); corn brut sau semiprelucrat; coarne 
de animal; articole din palmier rotang; fildeş 
brut sau semiprelucrat; fildeş vegetal; paie 
împletite (cu excepţia rogojinilor); împletituri 
de paie; obiecte de artă din lemn, din ceară, 
din ghips sau din materiale plastice; benzi de 
lemn; trestie (material pentru împletit); 
canapele; galerii de draperii; bobine de lemn 
(pentru fire, mătase, şnur); supape metalice 
(altele decât organe de maşini); clapete 
pentru conducte de apă din materiale plastice; 
doage; chei sub formă de cartele din mate-
riale plastice; covoraşe pentru ţarcuri de 
bebeluşi; capră de tăiat lemne; rotile neme-
talice pentru paturi; rotile de mobile, 
nemetalice; monturi pentru perii; mobile deco-
rative care produc sunete; leagăne; ţăruşi 
nemetalici pentru corturi; inele de perdele; 
comode; containere nemetalice; birou de 
scris; căsuţe pentru animale de companie; 
coşuri (panere); coşuri nemetalice; cutii de 
lemn pentru sticle; robinete de butoaie 
nemetalice; fotolii; scaune de coafor; paturi de 
spital; paturi de lemn; paturi; blaturi de masă; 
cârlige nemetalice pentru cuiere de haine; 
cârlige de perdele; cuiere (cârlige) nemetalice 
pentru haine; scări din lemn sau din materiale 
plastice; ţarcuri pentru bebeluşi; manechine; 
saltele cu aer, altele decât cele de uz medical; 
somiere de pat; saltele; paturi hidrostatice; 
altele decât cele de uz medical; mobile de 
metal; mobile de birou; mobilier şcolar; saci 
de dormit pentru camping; mobile (obiecte 
pentru decorare); şine de perdele; numere de 
casă nemetalice, neluminoase; fişiere (mobi-
le); cercuri nemetalice pentru butoaie; piese 
de mobilier; pereţi despărţitori din lemn pentru 
mobile; sidef brut sau semiprelucrat; plăci de 
sticlă pentru oglinzi; plăci de chihlimbar; plăci 
de înmatriculare, nemetalice; plăci de iden-
titate, nemetalice; platouri (palete) de încăr-
care, nemetalice; palete de transport, neme-
talice; palete de manipulare, nemetalice; 
tetiere (mobilă); araci; console (mobilier); 
suporturi pentru reviste; suporturi pentru cărţi; 
postamente pentru maşini de calculat; piedes-
tale pentru ghivece de flori; perne pentru 
animale de companie; perne;  suluri pentru 
căpătâi; perne cu aer, altele decât cele de uz 
medical; covoraşe de protecţie, detaşabile, 
pentru chiuvete; etajere; poliţe pentru biblio-
teci; cartoteci (mobile); rafturi de mobile; 

rafturi de stupi; rafturi; benzi de lemn; benzi 
de paie; suporturi de şerveţele (mobile); 
suporturi pentru pălării; suporturi pentru bu-
toaie, nemetalice; obiecte publicitare gonfla-
bile; culcuşuri pentru animale de interior; aş-
ternuturi (cu excepţia lenjeriei de pat); 
încuietori nemetalice, altele decât cele elec-
trice; dopuri; dopuri de plută pentru sticle; 
dopuri de plută; vergele pentru covoare de 
scări; pupitre; gherghefuri de brodat; baghete 
pentru rame de tablouri (şipci); rezervoare, 
altele decât cele din metal şi zidărie; grătare 
de iesle pentru furaje; galeţi de perdele; 
mânere nemetalice pentru unelte; mânere 
nemetalice pentru cuţite; mânere pentru uşă, 
nemetalice; mânere nemetalice pentru sece-
re; viviere pentru păstrarea peştelui viu; sec-
reter; scaune metalice; scaune; bănci (mo-
bile); paie pentru degustarea de băuturi; cuve 
nemetalice; rafturi de stupi; sofale; dispozitive 
de închidere pentru recipiente (nemetalice); 
dispozitive de închidere pentru sticle (neme-
talice); statui din lemn, ceară, ghips sau 
materiale plastice; statuete din lemn, ceară, 
ghips sau materiale plastice; valve de stridii; 
sticlă argintată (fabricare de oglinzi); stelaje; 
bare de chihlimbar sintetic; tejghele (mese); 
suporturi pentru umbrele; rastele de arme; 
măsuţe pentru computere; măsuţe de toaletă; 
măsuţe pentru maşini de scris; mese de 
desen; butuci (mese pentru măcelari); mese 
de masaj; mese metalice; birou de scris; 
măsuţe de servit; bufete rulante; mese; scări 
de lemn sau din materiale plastice; scaune; 
scaune înalte pentru bebeluşi; cufăraşe (mo-
bile); tăbliţe din lemn sau material plastic; 
taburete; ambalaje pentru transportul artico-
lelor din sticlă; jgheaburi nemetalice pentru 
amestecarea mortarului; cărucioare (mobilier); 
împletituri de paie; scări mobile pentru îmbar-
carea pasagerilor (nemetalice); saltele de 
paie; decoraţiuni din materiale plastice pentru 
alimente; stupi de albine; lavoare; urne fune-
rare; figurine din ceară; garnituri de uşi neme-
talice; furnituri nemetalice pentru sicrie; garni-
turi nemetalice pentru paturi; baghete pentru 
rame de tablouri; garnituri de mobile, neme-
talice; garnituri nemetalice pentru ferestre; 
premergătoare pentru bebeluşi; huse pentru 
îmbrăcăminte (garderoburi); animale împăia-
te; păsări împăiate; balamale nemetalice; şez-
longuri; prăjini nemetalice; paravane (mobile); 
dulapuri; dulapuri de farmacie; dulăpioare 
nemetalice cu plasă pentru alimente; dulapuri 
pentru vase; storuri din bambus; storuri de 
interior pentru ferestre (mobilier); storuri din 
lemn împletit (mobilier); storuri de interior 
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pentru ferestre (mobilier); paravane de pro-
tecţie pentru şemineuri (cămine); chihlimbar; 
sertare; cutii din lemn sau din materiale 
plastice; cutii pentru jucării; cutii de scrisori 
(altele decât cele din metal sau zidărie); cutii 
din lemn pentru sticle; distribuitoare neme-
talice fixe pentru distribuirea şerveţelelor; 

 

21   - acvarii de interior; găleţi; bibelouri chinezeşti 
(porţelanuri); farfurii; farfurii din hârtie; farfu-
rioare; pahare fără picior; bomboniere; friteu-
ze neelectrice; damigene; busturi din porţelan, 
pământ ars sau sticlă; vaze pentru flori; 
suporturi pentru flori (aranjamente florale); 
cupe pentru fructe; scăldătoare pentru păsări; 
cădiţe portabile pentru nou-născuţi; instru-
mente cu ventuze pentru desfundarea ţevilor; 
aparate neelectrice de făcut vafe; recipiente 
pentru gheaţă; căldări pentru cărbune; 
recipiente din materiale ţesute; frigărui 
(ţepuşe metalice); suporturi pentru prosoape 
(inele şi bare); întinzătoare de pantaloni; 
dispozitive de întins îmbrăcămintea; suporturi 
pentru întins cămăşile; păr pentru perii; voliere 
(colivii mari pentru păsări); pâlnii; bătătoare 
pentru covoare; firme din porţelan sau sticlă; 
discuri de sfeşnice; ghivece de flori; oale de 
noapte; oale pentru clei; servicii de condi-
mente; carafe; piepteni; piepteni pentru 
animale; bureţi abrazivi de baie; bureţi de 
menaj; bureţi de toaletă; aparate deodorizante 
pentru uz personal; suporturi pentru bureţi; 
suporturi pentru scobitori; suporturi pentru 
săpun; suporturi pentru plante (aranjamente 
florale); suporturi pentru pămătufuri; suporturi 
pentru role de hârtie igienică; scânduri de 
călcat; planşete de tăiat pentru bucătărie; 
planşete de pâine; scânduri de spălat rufe; 
strecurători; hote de bucătărie; recipiente 
pentru menaj sau bucătărie; vase de 
bucătărie; sticle (recipiente); sticle pentru 
chimicale (recipiente); recipiente termoizo-
lante pentru băuturi; recipiente termoizolante 
pentru alimente; boluri de sticlă; grătare 
(ustensile pentru gătit); închizătoare pentru 
capace pentru cratiţe; piei de căprioară pentru 
curăţat; scobitoare; produse ceramice pentru 
menaj; majolică; porţelanuri; perii; instrumente 
pentru curăţat acţionate manual; cratiţe; 
învelitori pentru ghivece de flori, altele decât 
cele de hârtie; pămătufuri pentru bărbierit; 
cuşti pentru animale de companie; piele de 
lustruit; forme (calapoade) pentru pantofi; 
inele pentru şerveţele; inele şi bare pentru 
şerveţele; inele pentru păsări; puşculiţe; 
coşuleţe de pâine; coşuri împletite de uz 
casnic; iesle pentru animale; cutii pentru 
biscuiţi; cutii pentru ceai; căzi de spălat rufe; 

bidoane (ploşti); gamele; cazane; filtre de 
cafea neelectrice; cafetiere neelectrice; 
râşniţe de cafea manuale; silice topită 
(produse semifinite), cu excepţia celei pentru 
construcţii; halbe de bere; halbe de bere cu 
capac; curse pentru şobolani; capace de oale; 
capace pentru acvarii de interior; capace 
pentru untiere; capace pentru vase; capace 
pentru platouri de brânză; cârlige pentru 
încheiat nasturii (la ghete); carafe; casolete de 
ars mirodenii; recipiente pentru gheaţă; pâlnii; 
capcane pentru insecte; linguri de amestecat 
(ustensile de bucătărie) polonice de bucătărie; 
palete (accesorii pentru masă); palete pentru 
tarte; spatule (ustensile de bucătărie); untiere; 
materiale pentru perii; materiale de lustruit (cu 
excepţia celor de hârtie şi piatră); maşini de 
făcut tăiţei acţionate manual; aparate şi 
maşini neelectrice de lustruit de uz casnic; 
râşniţe de piper manuale; desprăfuitoare 
neelectrice; mături; sacoşe termoizolante; 
seringi de glazurat; străchini; mozaic din 
sticlă, cu excepţia celui pentru construcţii; 
bureţi de sârmă pentru curăţat; savoniere; 
curse pentru şoareci; veselă; ciururi de 
stropitoare; duze de ibric; duze de furtun 
pentru stropit; servicii pentru picnic (veselă); 
truse de toaletă; aţă dentară; fire de sticlă, cu 
excepţia celor de uz textil; palete pentru tarte; 
instrumente pentru tăiat coca; stropitori de 
mână; seringi pentru stropirea florilor şi a 
plantelor; cârpe pentru curăţat; deşeuri de 
lână pentru curăţat; câlţi pentru curăţat; 
beţişoare chinezeşti (tacâmuri); beţişoare 
pentru cocteiluri; solniţe de piper; mănuşi de 
menaj; mănuşi de lustruit; mănuşi de 
grădinărit; discuri pentru a împiedica laptele 
să dea  în foc; platouri de uz casnic; platouri 
de uz casnic din hârtie; tăvi turnante pentru 
bucătărie; platouri cu capac pentru servirea 
legumelor; tăvi (platouri de servit); încălzitoare 
neelectrice pentru biberoane; sfeşnice; 
suporturi de farfurii; suporturi de carafe, cu 
excepţia celor din hârtie şi altele decât feţe de 
masă; suporturi pentru lista de meniuri; 
suporturi de cuţite pentru masă; suporturi 
pentru fiare de călcat; ouare; suporturi de 
grătare; bureţi abrazivi pentru bucătărie; 
tampoane metalice pentru curăţat; adăpători; 
pulbere de sticlă pentru decoraţiuni; produse 
ceramice pentru menaj; fierbătoare neelectrice; 
oale de fiert sub presiune, neelectrice; sticlă 
pictată; veselă; porţelanuri; obiecte din faian-
ţă; cristaluri (sticlărie); ustensile cosmetice; 
ustensile de toaletă; prese pentru pantaloni; 
servicii de condimente; aparate neelectrice 
pentru demachiere; articole de uz casnic 
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pentru refrigerarea alimentelor, conţinând 
fluide pentru schimb de căldură; distribuitoare 
de hârtie igienică; ceruitoare de parchet 
neelectrice; deschizătoare de sticle; suporturi 
pentru întins mănuşile; trăgătoare de cizme; 
făraşe pentru firimituri; dispozitive pentru 
menţinut forma cravatelor; cârlige de rufe; 
dopuri de sticlă; pudriere; pulverizatoare de 
parfum; pufuri de pudră; desprăfuitoare 
neelectrice; distribuitoare de săpun; piepteni; 
piepteni electrici; site (ustensile de menaj); 
coarne de băut; limbi de încălţat pantofi; 
discuri de sfeşnic; butoane (mânere) din 
porţelan; salatiere; zaharniţe; mixere neelec-
trice; palete neelectrice de uz casnic; servicii 
(veselă); servicii de cafea; servicii de lichior; 
servicii de ceai; site de cenuşă (ustensile de 
menaj); strecurătoare de ceai; sifoane (pentru 
apă gazoasă); pipete (furtunuri de tras vinul 
din butoaie); sucitoare pentru patiserie; cratiţe 
ermetice (cu fierbere rapidă); raşchete 
metalice pentru curăţat duşumeaua; ţesale; 
emulgatoare neelectrice de uz casnic; stor-
cătoare de fructe de uz menajer neelectrice; 
solniţe; recipiente pentru băut; şerbetiere; 
recipiente termoizolante; pahare din plastic 
sau din hârtie; stacane; recipiente de băut; 
statui din porţelan; ceramică sau sticlă; 
statuete din porţelan, ceramică sau sticlă; 
sticlă pentru geamuri de vehicule (produse 
semifabricate); sticlă (materii prime); sticlă de 
culoarea opalului; sticlă care încorporează 
conductori electrici; sticlă emailată; sticlă 
brută sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei 
folosite în construcţii; vată de sticlă, cu 
excepţia celei pentru izolaţii; fibre de sticlă, 
altele decât pentru izolare sau de uz textil; 
supiere; frânghii de întins rufe; lighene; 
farfurii; farfurii de unică folosinţă; răzătoare 
(ustensile de menaj); recipiente termoizolante; 
terarii de apartament (pentru plante); terarii de 
apartament (pentru animale); cârpe pentru 
spălat duşumele; cârpe pentru curăţat; cârpe 
pentru înlăturarea prafului; ştergătoare de 
mobilă; litiere pentru animale; urne, aparate 
pentru răspândirea aerosolilor (altele decât 
cele folosite în scopuri medicale); sprayuri de 
gură; râşniţe manuale de uz casnic, ceruitoare 
neelectrice pentru încălţăminte, instrumente 
pentru stropire; ustensile de menaj; ustensile 
de bucătărie; vase pentru bucătărie; filtre 
pentru menaj; filtre de cafea neelectrice; 
flacoane; gamele; forme (ustensile de bucă-
tărie); forme pentru cuburi de gheaţă; forme 
pentru bucătărie; friteuze neelectrice; tocuri 
pentru piepteni; coşuleţe de pâine; apărătoare 
de muşte; filtre de ceai; ceainice; ceşti; prese 

de usturoi (ustensile de bucătărie); huse 
pentru scânduri de călcat; boluri pentru ceai; 
boluri de sticlă; mopuri; shakere; tirbuşoane; 
păr de porc; perii pentru spălarea veselei; 
perii pămătufuri pentru curăţarea recipientelor; 
perii pentru sticlele de lampă; perii pentru cai; 
perii de sârmă pentru curăţat; periuţe de dinţi; 
perii de dinţi electrice; truse pentru îngrijit 
animalele (perii şi pensule); mături mecanice; 
perii pentru încălţăminte; perii de toaletă; perii 
electrice (cu excepţia celor care sunt părţi de 
maşini); perii; periuţe pentru sprâncene; perii 
de unghii; ouă de ipsos puse în cuibare; iesle 
pentru animale; cutii pentru distribuirea 
şerveţelelor de hârtie; lăzi de gunoi; 

 

24   - flanel (ţesătură); catifea; lenjerie de casă; 
lenjerie din damasc; lenjerie de baie (cu 
excepţia articolelor de îmbrăcăminte); lenjerie 
de pat; lenjerie de masă (cu excepţia celor din 
hârtie); dublură (ţesături); finet; pâslă din 
material textil pentru maşini de imprimat; 
jerseu (material); şervete de marcare a locului 
la masă (cu excepţia celor din hârtie);  
droghet; perdele de duş din materiale textile 
sau din materiale plastice; perdele din 
materiale textile sau din materiale plastice; tul; 
zefir (ţesătură); pavilioane (drapele); canava 
pentru tapiserie sau broderie; muselină; crep 
(ţesătură); crepon; învelitori din materiale 
textile pentru mobilă; ţesături de uz textil; 
materiale filtrante (textile); tapet din materiale 
textile; textile; materiale plastice care înlo-
cuiesc ţesăturile; saci de dormit (lenjerie de 
pat); pânză de sac; moleschin (ţesătură); feţe 
de pernă; feţe de saltea; învelitori de pat; 
brocarturi; mănuşi de baie; batiste din 
materiale textile; pleduri de călătorie; căptuşeli 
din materiale textile pentru pălării; suporturi de 
carafe (lenjerie de masă); şnururi din mate-
riale textile pentru susţinerea draperiilor; 
cuverturi de pat; învelitori din materiale 
plastice pentru mobile; prosoape din materiale 
textile; şerveţele de masă din materiale textile; 
seturi de masă, cu excepţia celor din hârtie; 
pânză de cânepă; huse pentru saltele; pânză 
gumată, cu excepţia celei de papetărie; pânză 
din materiale textile pentru maşini de impri-
mat; pânză; draperii de uşă; giulgiuri; 
şerveţele demachiante din materiale textile; 
şerveţele de toaletă din materiale textile; 
şerveţele de masă, cu excepţia celor de 
hârtie; plase contra ţânţarilor; muşama (feţe 
de masă); feţe pentru masă de biliard; tafta 
(ţesătură); ţesături de in; ţesături pentru 
lenjerie; ţesături impermeabile la gaz pentru 
baloane aerostatice; ţesături de iută; ţesături 
pentru încălţăminte; ţesături de ramia; ţesături 
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din spartă; ţesături de mătase artificială; 
ţesături din fibră de sticlă de uz textil; damasc 
(ţesături); ţesături adezive destinate aplicării 
la cald; ţesături de in; stofă de mobilă; ţesături 
de cânepă; dublură (ţesături); material textil 
de căptuşeală pentru încălţăminte; ţesături 
acoperite de motive desenate pentru broderie; 
ţesături din janilie; etamină; tricoturi; ţesături 
de bumbac; ţesături de mătase; ţesături de 
mătase pentru şabloane de imprimat; stofe de 
lână; ţesături elastice; ţesături; ţesături 
imitând piei de animale; gaz (ţesătură); pânză 
pentru strecurat brânză; stambă; marabu 
(ţesături); tul; steaguri (cu excepţia celor de 
hârtie); flanel (ţesătură); absorbante din 
materiale textile (flanel); pânză groasă de 
cânepă; huse pentru capace de WC; huse de 
protecţie pentru mobilă; huse pentru perne; 
şeviot (ţesături); etichete ţesute; 

 

25   - pelerine; bandane; lenjerie de corp; lenjerie 
de corp sudorifugă; bluze; bluze cu guler; boa 
(eşarfe din pene), body-uri; botine; pantaloni 
de călărie; pantaloni; încălţăminte de fotbal; 
sutiene; gulere de haină (îmbrăcăminte); 
gulere false; plastroane de cămăşi; voaluri 
(îmbrăcăminte); galoşi; cravate; lavaliere; 
jambiere; ghetre; carâmbi de cizme; veste; 
tricoturi (îmbrăcăminte); tricoturi; tocuri; 
indispensabili; glugi (îmbrăcăminte); carcase 
de pălării; buzunare de hârtie; buzunăraşe 
(îmbrăcăminte); buzunare de haine; fulare; 
cozoroace (articole pentru acoperirea capu-
lui); colanţi; combinezoane (îmbrăcăminte); 
combinezoane de schi nautic; corsete; cos-
tume; costume de baie; costume de bal 
mascat; costume de plajă; jachete tricotate 
(îmbrăcăminte); veste de pescar; livrele; cor-
sete; maiouri de corp; manşete (îmbrăcă-
minte); plastroane de cămăşi; mantile; man-
touri; măşti pentru dormit; blănuri (îmbrăcă-
minte); mitene; mitre (îmbrăcăminte); man-
şoane (îmbrăcăminte); elemente metalice 
pentru încălţăminte; bavete, cu excepţia celor 
din hârtie; pelerine; caschete; ciorapi; papuci 
de baie; încălţăminte de plajă; pantofi de 
sport; încălţăminte; îmbrăcăminte de hârtie; 
haine de stradă; articole de îmbrăcăminte; 
îmbrăcăminte pentru automobilişti; îmbrăcă-
minte pentru ciclişti; tricouri; gabardine (îm-
brăcăminte); jerseuri (îmbrăcăminte); articole 
de îmbrăcăminte din imitaţie de piele; articole 
de îmbrăcăminte din piele, tricoturi (îmbră-
căminte); uniforme; îmbrăcăminte; rame de 
încălţăminte; patrafire; paltoane; parcas 
(mantouri scurte 3/4); scutece din materiale 
textile; pelerine; mănuşi (articole de îmbră-
căminte); pijamale; chiloţi de baie; fulare; 

rochii; impermeabile; bentiţe pentru cap; 
jartiere; jartiere pentru şosete bărbăteşti; 
portjartiere;  căptuşeli confecţionate (părţi din 
îmbrăcăminte); apărătoare contra transpi-
raţiei; tălpi; bretele; bocanci; centuri (îmbră-
căminte); centuri pentru păstrarea banilor 
(îmbrăcăminte); trusouri pentru nou-născuţi; 
dispozitive antiderapante pentru încălţăminte; 
pulovere; talonete pentru ciorapi; rame de 
încălţăminte; rase (haine bisericeşti); cămăşi; 
saboţi (încălţăminte); sandale; cizme; sariuri; 
pulovere groase; căpute de încălţăminte; 
branţuri; togi; chiloţi; pantofi de gimnastică; 
papuci; pantofi; turbane; articole pentru 
acoperirea capului; şorţuri (îmbrăcăminte); 
capoate; bombeuri de încălţăminte; căşti de 
duş; ciorapi; ciorapi sudorifugi; şaluri; pălării 
de hârtie; calote de pălării; bonete de baie; 
fulare; crampoane pentru încălţăminte de 
fotbal; scutece-chilot; barete pentru fixarea 
sub talpă a pantalonilor; şube; espadrile; 
fuste; jupoane; 

 

26   - franjuri; bigudiuri; paiete pentru îmbrăcăminte; 
găuri de şireturi pentru încălţăminte; bărbi 
false; benzi pentru fixarea manşetelor; broşe 
(accesorii de îmbrăcăminte); ace (altele decât 
articolele de bijuterie); coroane din flori 
artificiale; hamuri de susţinere pentru copii; 
păr fals; ghirlande artificiale; învelitoare pentru 
ceainice; jabouri (dantele); cleme de pantaloni 
pentru ciclişti; agrafe de păr; piese care se 
lipesc la cald pentru repararea articolelor 
textile; copci de corsete; copci pentru încăl-
ţăminte; copci pentru îmbrăcăminte; încheie-
toare pentru bretele; fermoare de centuri; 
benzi cu autofixare (articole de mercerie);  
fermoare; fermoare pentru genţi; numere de 
tricou pentru probe sportive; insigne ornamen-
tale; ace; ace pentru maşina de dărăcit lâna; 
ace pentru legătorie; ace de şelărie; cutii de 
ace; găitane (pasmanterie); broderii; broderii 
din argint; articole de mercerie, cu excepţia 
firelor; articole decorative pentru păr; piese 
care se lipesc la cald, pentru ornamente de 
articole textile (mercerie); şnururi pentru 
bordare; broderii în aur; fireturi; ciucuri; nasturi 
tip capsă; cutii de croitorie; cosiţe de păr 
împletit; tivuri false; pasmanterie; croşete 
(mercerie); croşete de brodat; croşete pentru 
covoare; croşete pentru încălţăminte; panglici 
(pasmanterie); panglici pentru premiere 
(recompense); panglici elastice; litere pentru 
marcarea lenjeriei; fluturi (pasmanterie); mo-
ţuri de păr; degetare de cusut; volane de 
rochii; benzi pentru păr; papiote (bigudiuri); 
peruci; pene (articole de îmbrăcăminte); pene 
de păsări (accesorii pentru îmbrăcăminte); 
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cheutori pentru îmbrăcăminte; balene de 
corsete; benzi pentru păr; brasarde; umere 
pentru îmbrăcăminte; pernuţe de ace cu 
gămălie; perniţe de ace; pompoane; catarame 
(accesorii pentru îmbrăcăminte); catarame de 
pantofi; nasturi; nasturi tip capsă; rozete; 
volane plisate de tul (îmbrăcăminte); fileuri 
pentru păr; ceaprazuri (pasmanterie); ace de 
tricotat; ornamente pentru încălţăminte, cu 
excepţia celor din metale; paiete pentru 
îmbrăcăminte; ornamente de pălării, cu 
excepţia celor de metale preţioase; mustăţi 
false; festoane (broderii); fructe artificiale; flori 
artificiale; suveici pentru confecţionarea plase-
lor de pescuit; bonete pentru vopsirea părului; 
ciuperci pentru cârpit; sule de cizmărie; 
şireturi pentru încălţăminte; panglici pentru 
încreţit perdele; cordoane pentru îmbră-
căminte; cordoane de lână; agrafe de păr; 
suporturi pentru gulere; 

 

28   - jocuri automate cu fise; vehicule cu tele-
comandă (jucării); piscine (articole de jocuri 
sau de sport); surprize pentru petreceri; bloc-
starturi; plăci de bodyboarding; ghete cu 
patine (combinate); biberoane de păpuşi; 
muniţie pentru jocuri de paintball; fluturaşi 
(badminton); titireze (jucării); puzzle-uri; sus-
pensoare pentru sportivi; deltaplane; discuri 
zburătoare (jucării); discuri pentru sport; case 
de păpuşi; jocuri de domino; planşe de 
surfing; trambuline (articole de sport); planşe 
cu rotile (skate-board-uri); catarge pentru 
planşe de windsurfing; table de şah; table de 
dame; săgeţi pentru jocul de Darts; pomi de 
Crăciun din materiale sintetice; pahare de 
amestecat şi aruncat zaruri; zmei; pinatas; 
jucării; jucării pentru animale domestice; 
jucării de pluş; telefoane mobile (jucării); 
surprize pentru petreceri; jocuri electronice, 
altele decât cele concepute pentru a fi utilizate 
cu ecran de afişare independent sau monitor; 
jocuri de societate; jocuri de masă; jocuri cu 
inele; jocuri; caleidoscoape; camere de aer 
pentru mingi destinate jocurilor sportive; 
colofoniu; canturi de schiuri; taloane de bingo; 
cărţi de joc; căluşei; căluţi-balansoar (jucării); 
balansoare; popice; jocuri de popice; tacuri de 
biliard; crose de golf; crose de hochei; piei de 
focă (învelitori pentru schi); clopoţei pentru 
pomul de Crăciun; camere de păpuşi; jocuri 
de construcţie; confeti; bomboa-ne explozive; 
patine de gheaţă; patine cu role; zaruri; arme 
pentru paintball; legături de schiuri; paturi de 
păpuşi; jocuri de ruletă; blocuri de construcţie 
(jucării); păpuşi; labe pentru înot; arcuri de tir; 
schiuri; schiuri nautice; schiuri pentru surfing; 
mah-jong-uri (domino chinezesc); ceară de 

schiuri; fluiere de momit vânatul; marionete; 
măşti de carnaval; măşti de teatru; măşti de 
scrimă; catarge pentru plăci de windsurfing; 
cretă pentru tacuri de biliard; ţinte; ţinte 
electrice; modele de vehicule la scară redusă 
(miniaturi); mingi pentru jocuri sportive; benzi 
de amortizare pentru mese de biliard; apără-
tori de genunchi (articole de sport); vârfuri 
pentru tacuri de biliard; apărători de cot 
(articole de sport); îmbrăcăminte de păpuşi; 
arme de scrimă; bastoane pentru majorete; 
parapante; mănuşi (accesorii de joc); pistoale 
(jucării); pistoale cu aer (jucării); capse 
detonante (jucării); capse pentru pistoale 
(jucării); jucărioare pentru sugari; potcoave 
pentru jocuri; suporturi de lumânări pentru 
pomul de Crăciun; suporturi pentru pomi de 
Crăciun; straturi de acoperire pentru schiuri; 
momeli pentru vânătoare sau pescuit; momeli 
mirositoare pentru vânat sau pescuit; mate-
riale pentru tir cu arcul; accesorii de pescuit; 
vârtelniţe pentru zmei; baloane de săpun 
(jucării); dispozitive de marcat punctele pentru 
biliard; unelte de refacere a gazonului 
(accesorii de golf); căptuşeli de protecţie (părţi 
de îmbrăcăminte de sport); rachete; florete; 
curele pentru planşe de surfing; frânghii 
pentru planşe de windsurfing; centuri pentru 
halterofili (articole de sport); praştii; role 
pentru biciclete fixe de antrenament; lansa-
toare de harpoane (articole de sport); troti-
nete; boburi; plase de fluturi;  plase (articole 
de sport); raclete pentru schiuri; aparate de 
gimnastică; discuri pentru sport; haltere; 
centuri pentru căţărători; zăpadă artificială 
pentru pomi de Crăciun; rachete de zăpadă; 
lansatoare de talere (tir); mese de biliard; 
mese de biliard cu fise; mese pentru  tenis de 
masă; mese pentru fotbal de masă; corzi de 
rachete; saci de criket; saci pentru crose de 
golf, cu sau fără roţi; tobogane (joc); vehicule 
cu telecomandă (jucării);  aparate pentru 
exerciţii fizice; jocuri de table; slipuri de 
susţinere pentru sportivi (articole de sport); 
ornamente pentru pomi de Crăciun, cu excep-
ţia articolelor de iluminat şi a dulciurilor; 
aparate pentru aruncat mingi de tenis; aparate 
de prestidigitaţie; aparate pentru jocuri elec-
tronice, altele decât cele concepute pentru a fi 
utilizate cu ecran de afişare independent sau 
monitor; aparate şi dispozitive pentru bouling; 
jetoane pentru jocuri; huse special concepute 
pentru schiuri şi plăci de surfing; bile de joc; 
popice de biliard; bile pentru jocuri; globuri de 
sticlă cu zăpadă în interior, jocuri de şah; 
jocuri de dame; apărători de tibia (articole de 
sport); învelişuri pentru camuflare (articole de 
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sport); extensoare; 
 

34   - rezervoare de gaz pentru brichete; foiţe 
absorbante pentru pipe de tutun; foiţe pentru 
ţigarete; brichete pentru fumători; punguţe de 
tutun; carnete de hârtie pentru ţigarete; humi-
doruri pentru ţigări de foi; cutii de chibrituri; 
cremene; foarfeci pentru ţigări de foi; 
muştiucuri pentru ţigări de foi; muştiucuri 
pentru ţigarete; capete de ţigarete; muştiucuri 
de chihlimbar destinate portţigaretelor pentru 
ţigări de foi şi ţigarete; scrumiere pentru 
fumători; tabachere pentru ţigări de foi; 
suporturi pentru pipe de tutun; dispozitive de 
curăţat pipe de tutun; ţigarete, ţigări; ţigarete 
conţinând înlocuitori de tutun, cu excepţia 
celor de uz medical; ţigarille; ţigări de foi; 
recipiente de tutun; suporturi pentru chibrituri; 
chibrituri; tutun; tutun de mestecat; tutun de 
prizat; tabachere; plante pentru fumat; pipe de 
tutun; dispozitive portabile pentru rularea 
ţigaretelor; filtre pentru ţigarete; capete de 
ţigarete; 

 

 

35   - servicii de abonamente la servicii de tele-
comunicaţii pentru terţi; agenţii de import-
export; agenţii comerciale de informaţii; 
agenţii de publicitate; analize de preţ de cost; 
închirieri de spaţii publicitare; servicii de audit; 
birouri de recrutare; sistematizarea informaţiei 
în fişiere electronice; contabilitate; facturare; 
transcrieri de comunicări; sondaje de opinie; 
studii de piaţă; informaţii pentru afaceri; 
informaţii şi sfaturi comerciale pentru consu-
matori; investigaţii pentru afaceri; cercetarea 
pieţei; cercetări în domeniul marketingului; 
recrutare de personal; sfaturi în organizarea şi 
conducerea afacerilor; consultanţă în proble-
me legate de personal; sfaturi în organizarea 
afacerilor, consultanţă pentru conducerea 
afacerilor; consultanţă profesională în afaceri; 
paginare în scopuri publicitare; consiliere 
profesională de afaceri pentru artişti interpreţi; 
servicii de revista presei; reactualizarea mate-
rialelor publicitare; prelucrare de texte; servicii 
de secretariat; servicii de stenografie; organi-
zare de expoziţii în scopuri comerciale sau 
publicitare; servicii de abonamente la ziare 
pentru terţi; organizarea târgurilor pentru 
scopuri comerciale şi publicitare; servicii de 
secretariat; decorare de vitrine, estimare în 
afaceri comerciale; estimarea lemnului în 
picioare; estimare în domeniul lânăriei; 
întocmire de extrase de conturi; căutare în 
fişierele electronice, pentru terţi; căutare de 
sponsorizare; asistenţă în managementul 
afacerilor; sprijin în conducerea întreprin-
derilor comerciale sau industriale; prezentarea 
produselor prin toate mijloacele de comu-

nicare pentru vânzare cu amănuntul; pre-
viziuni economice; vânzare la licitaţie; promo-
varea vânzărilor pentru terţi; închirieri de 
maşini şi aparatură de birou; închirieri de timp 
publicitar în mijloacele de comunicare; 
închiriere de material publicitar; închiriere de 
automate de vânzare; închiriere de fotocopia-
toare; publicare de texte publicitare; servicii 
de dactilografie; publicitate radiofonică; afişaj; 
difuzare (distribuţie) de eşantioane; difuzare 
de anunţuri publicitare; redactare de texte 
publicitare; publicitate; publicitate on-line într-
o reţea computerizată; publicitate prin cores-
pondenţă; publicitate televizată; reproducere 
de documente; compilaţii statistice; servicii de 
căutare de informaţii din fişiere informatice; 
date referitoare la afaceri; sistematizarea 
informaţiei în fişiere electronice; întocmire de 
declaraţii fiscale; întocmire de extrase de 
conturi; întocmirea rubricilor publicitare în 
ziare; selectarea personalului prin teste 
psihologice; administrarea hotelurilor; admi-
nistrare comercială pentru licenţe de servicii şi 
produse pentru terţi; prelucrare administrativă 
pentru cereri de mărfuri; relaţii publice; servicii 
de manechine în scop publicitar sau de 
promovare a vânzărilor; servicii de relocare 
pentru afaceri; servicii de comparare a 
preţurilor; servicii de aprovizionare pentru terţi 
(achiziţie de bunuri şi servicii pentru alte 
întreprinderi); asistenţă în conducere de sub-
antreprize (comerciale); servicii de preluare 
de mesaje vocale pentru abonaţi telefonici; 
reproducere prin heliografie; expertize în 
afaceri; asistenţă în managementul afacerilor;  
sprijin în conducerea afacerilor; prezentarea 
produselor prin toate mijloacele de comu-
nicare pentru vânzare cu amănuntul; pro-
movarea vânzărilor pentru terţi; birouri de 
plasare; birouri de plasare, inclusiv prin reţele 
informatice şi Internet; 

 

38   - agenţii de presă; difuzare de programe de 
televiziune; televiziune prin cablu; buletine 
electronice (telecomunicaţii); informaţii în 
materie de telecomunicaţii; servicii de rutare şi 
joncţiune pentru telecomunicaţii; servicii de 
forumuri de discuţii pe Internet; asigurarea 
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea 
informatică mondială; furnizarea accesului la 
baze de date; furnizarea accesului la o reţea 
informatică mondială; furnizare de canale de 
telecomunicaţii destinate serviciilor de tele-
shopping; transmitere de mesaje;  transmi-
terea de mesaje şi imagini asistate de 
calculator; transmisii facsimil; transmitere de 
telegrame; comunicaţii prin terminale de cal-
culator; închirieri de aparate pentru 
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transmitere de mesaje; închiriere de timp de 
acces la reţele informatice mondiale; închirieri 
de modeme; închirieri de aparate de 
telecomunicaţii; închirieri de telefoane; închi-
riere de facsimile; radiodifuziune; comunicaţii 
prin reţele de fibre optice; radiotelefonie 
mobilă; comunicaţii prin terminale de 
calculator; transmisii prin satelit; servicii 
telegrafice; servicii telefonice; transmitere de 
facsimile; servicii de mesaje radio (radio, 
telefon sau alte mijloace de comunicaţii 
electronice); servicii de teleconferinţe (Inter-
net); servicii telegrafice prin abonament; 
servicii de poştă vocală; 

 

40   - apretarea hârtiei; apretarea textilelor; vulcani-
zare (prelucrarea materialelor); prelucrarea 
pielii; stoarcerea sucurilor; brodare; galvani-
zare; gravare; decontaminarea materialelor 
periculoase; dezodorizarea aerului; preluc-
rarea pielii; călirea metalelor; congelarea 
alimentelor; placare cu aur; informaţii în 
domeniul prelucrării materialelor; placare cu 
cadmiu; calandrarea ţesăturilor; conservarea 
alimentelor şi a băuturilor; afumarea alimen-
telor; vopsirea pielii; vopsirea blănurilor; vop-
sirea încălţămintei; vopsirea textilelor; vopsi-
rea ţesăturilor;  imprimare litografică; turnarea 
metalelor; satinarea blănurilor; cositorire;  
cuprare; împăiere; tratarea hârtiei; tratarea 
apei; lucrări în lemn; prelucrarea peliculelor 
cinematografice; prelucrarea pielii; tratarea 
metalelor; prelucrarea blănurilor; tratarea 
blănurilor contra moliilor; reciclare de gunoaie 
şi deşeuri; tratarea stofelor împotriva moliilor; 
impermeabilizarea ţesăturilor; tratarea stofelor 
împotriva şifonării; ignifugarea ţesăturilor; 
prelucrarea stofelor şi a textilelor;  decapare; 
prelucrarea lânii; înrămarea operelor de artă; 
tivirea ţesăturilor; colorarea geamurilor prin 
tratarea suprafeţelor; împrospătarea aerului; 
albirea ţesăturilor; purificarea aerului; sudare; 
retuşarea îmbrăcămintei; prelucrarea petro-
lului; tratarea deşeurilor (transformare); 
imprimarea desenelor; imprimare de fotografii; 
imprimare ofset; acoperirea (placarea) meta-
lelor; poligrafie; polizare (şlefuire); morărit; 
croitorie; închirierea maşinilor de tricotat; 
închirierea generatoarelor; închirierea apara-
telor de climatizare; închirierea aparatelor de 
încălzire suplimentară; laminare; developarea 
peliculelor fotografice; lucrări de ceramică; 
lucrări de forjare; asamblarea de materiale la 
comandă pentru terţi; legătorie; suflare 
(sticlărie); lucrări de şelărie; morărit; croirea 
stofelor; tăiere cu fierăstrăul; rafinare; tăierea 
şi debitarea lemnului; satinarea blănurilor; 
argintare; incinerarea gunoaielor; gravare; 

calandrarea ţesăturilor; urzire; sortarea 
deşeurilor şi a materialelor reciclabile (tran-
sformare); fotocompoziţii; tighelirea ţesăturilor;  
rabotare, piuarea stofelor; tăierea animalelor; 
incinerarea gunoaielor; îngustarea ţesăturilor, 
prin intrare la apă; servicii de tehnică dentară; 
confecţionarea cheilor; producere de energie; 
servicii de croitorie; servicii de curăţătorie; 
prelucrarea personalizată a blănurilor; foto--
gravare; frezare; cromare; servicii de separare 
a culorilor; galvanizare; serigrafie; şlefuirea 
sticlei optice; 

 

41   - agenţii de modele pentru artişti; academii 
(educaţie); închirierea de terenuri de tenis; 
împrumutul de cărţi; rezervarea de locuri 
pentru spectacole; înregistrări pe benzi video 
(filmare); creşe (educaţie); cultură fizică; 
servicii de discotecă; dresarea animalelor; 
servicii de dublaj;  jocuri de noroc; micro-
editare; informaţii în materie de educaţie; 
informaţii în materie de recreare; informaţii în 
materie de divertisment; studiouri de cinema; 
cluburi de sănătate (repunerea în formă 
fizică); servicii de cluburi (divertisment sau 
educaţie); cluburi de noapte; machetare 
pentru alte scopuri decât cel publicitar; micro-
filmare; montajul benzilor video; montaj de 
programe radiofonice şi de televiziune; music-
hall; jocuri on-line într-o reţea de calculatoare; 
exploatarea publicaţiilor electronice on-line 
nedescărcabile; educaţie religioasă; învăţarea 
gimnasticii; învăţământ prin corespondenţă; 
formare practică (demonstraţie); organizarea 
de baluri; organizarea de expoziţii în scopuri 
culturale sau educative; informaţii în materie 
de recreare; organizarea şi conducerea de 
colocvii; organizarea şi conducerea de con-
grese; organizarea şi conducerea de con-
ferinţe; organizarea şi dirijarea de concerte; 
organizarea şi conducerea de master-class 
(instruire); organizarea şi conducerea de 
seminare; organizarea şi conducerea de 
simpozioane; organizarea de concursuri de 
frumuseţe; organizarea de concursuri (edu-
caţie sau divertisment); organizarea de loterii; 
servicii pentru organizare de timp liber; 
organizarea de spectacole (servicii de impre-
sariat); organizarea de competiţii sportive; 
orientare profesională (consiliere în domeniul 
educaţiei şi formării); parcuri de distracţie; 
interpretarea limbajului gestual; divertisment 
televizat; servicii de biblioteci itinerante; ex-
ploatarea echipamentelor de karaoke; exploa-
tarea terenurilor de golf; exploatarea insta-
laţiilor sportive; exploatarea sălilor de jocuri; 
exploatarea sălilor de cinema; reprezentaţii 
teatralizate; reprezentaţii teatrale; examinarea 
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cursanţilor; cronometrarea la competiţii spor-
tive; producţie de filme pe benzi video; 
producţie de filme; închiriere de înregistrări 
sonore şi video; închirierea de aparate audio; 
închirierea de camere video; închirierea de 
magnetoscoape; închirierea de benzi video; 
închirieri de decoruri pentru spectacole; 
închirierea de aparate şi accesorii cine-
matografice; închirierea filmelor cinemato-
grafice; închirierea de stadioane; închirierea 
de aparatură de iluminat pentru decoruri de 
teatru sau studiouri de televiziune; închirierea 
posturilor de televiziune şi de radio; închi-
rierea de echipamente pentru scufundări 
subacvatice; închirierea de echipament pentru 
sport (cu excepţia vehiculelor); închirierea de 
decoruri pentru teatru; microeditare; publica-
rea on-line a cărţilor şi periodicelor; publicarea 
de texte, altele decât textele publicitare; diver-
tisment radiofonic; prezentare de spectacole 
live; divertisment; redactarea de texte, altele 
decât cele publicitare; exploatarea grădinilor 
zoologice; servicii de reporteri de ştiri; 
planificare de recepţii (divertisment); servicii 
de compoziţie muzicală; servicii de campusuri 
de vacanţă; subtitrare; servicii de cazinou 
(jocuri); servicii de caligrafie; exploatarea 
muzeelor (prezentare, expoziţii); servicii de 
învăţământ şi educaţie; servicii de orchestră; 
servicii de traducere; redactare de scenarii; 
servicii de distribuire a biletelor; servicii de 
studiouri de înregistrare; servicii de procesare 
de imagini digitale; fotografie; reportaje foto-
grafice; circuri; şcoli cu internat; divertisment; 

 

 

42   - analize pentru implementarea sistemelor de 
calcul; analize chimice; arhitectură; autentifi-
carea operelor de artă; reconstituirea bazelor 
de date; design industrial; servicii de protecţie 
împotriva viruşilor informatici; studiere de 
proiecte tehnice; inginerie; instalarea de pro-
grame; servicii de informaţii meteorologice; 
încercări de materiale; încercări de textile; 
studii bacteriologice; studii biologice; studii 
geologice; studii în domeniul protecţiei mediu-
lui; cercetări în domeniul cosmeticelor; studii 
de mecanică; cercetări în domeniul fizicii; 
cercetări chimice; studii şi dezvoltarea de noi 
produse pentru terţi; analize pentru exploa-
tarea de zăcăminte petroliere; explorări sub-
acvatice; studii tehnice; etalonare (măsurări); 
consultanţă în domeniul calculatoarelor; con-
sultanţă în domeniul programelor de calcu-
lator; consiliere în domeniul construcţiilor; 
controlul puţurilor de petrol; controlul calităţii; 
controlul tehnic al vehiculelor; ridicare topo-
grafică; servicii de design vestimentar; 
actualizare de programe; expertize geologice; 

expertize ale zăcămintelor petroliere; între-
ţinerea de programe de calculator; decoraţiuni 
interioare; conversia datelor şi a documentelor 
de pe un suport fizic către un suport elec-
tronic; planificare urbanistică; furnizarea de 
motoare de căutare pentru Internet;  con-
versia datelor şi a programelor informatice 
(alta decât conversia fizică); proiectarea 
sistemelor informatice; închirierea serverelor 
web; copierea de programe informatice; 
stabilirea de planuri pentru construcţii; elabo-
rarea (conceperea) de programe; însămân-
ţarea norilor; conciliere în domeniul economiei 
de energie; crearea şi întreţinerea site-urilor 
web pentru terţi; programe de calculator; 
design industrial; servicii în domeniul chimiei; 
servicii de design pentru ambalaje; expertize 
tehnice. 

 

(531) CFE(5) 26.03.06; 26.03.12; 26.11.12; 26.11.25; 
29.01.03. 

 
 
 
(210) 023495 
(220) 2008.05.14 
(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(9) 
12   - vehicule de teren, maşini pentru pasageri, 

autocamioane, trailere, van-uri, microbuze; 
părţi şi accesorii ale acestora, volane pentru 
automobile şi roţi pentru automobile. 

 

 
 
 
(210) 023496 
(220) 2008.05.14 
(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)  
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(511) NCL(9) 
12   - vehicule de teren, maşini pentru pasageri, 

autocamioane, trailere, van-uri, microbuze; 
părţi şi accesorii ale acestora, volane pentru 
automobile şi roţi pentru automobile. 
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(210) 023497 
(220) 2008.05.14 
(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(9) 
12   - vehicule de teren, maşini pentru pasageri, 

autocamioane, trailere, van-uri, microbuze; 
părţi şi accesorii ale acestora, volane pentru 
automobile şi roţi pentru automobile. 

 

 
 
 
(210) 023498 
(220) 2008.06.02 
(730) ENTEH S.A., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023499 
(220) 2008.06.02 
(730) ENTEH S.A., MD 

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

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 023500 
(220) 2008.05.15 
(310) 52302/2008 
(320) 2008.02.21 
(330) CH 
(730) The Procter & Gamble Company, US 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio, 45202, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - înălbitori şi alte preparate pentru spălare; 

preparate pentru îngrijirea, tratarea şi 
înnobilarea ţesăturilor; preparate pentru 
curăţare, lustruire, degresare şi preparate 
abrazive; preparate fumigante pentru emitere 
în aer sau pe ţesături în formă de fum, vapori 
sau gaz. 

 

 
 
 
(210) 023501 
(220) 2008.05.15 
(730) Various, Inc., a corporation of California, 

US 
445 Sherman Ave., Palo Alto, California 
94306, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(9) 
45   - servicii sociale în reţea; servicii matrimoniale; 

furnizarea în regim on-line a mijloacelor/ 
facilităţilor pentru utilizatori pentru publicarea, 
accesul, conectarea, folosirea comună şi 
schimbul de imagini, conţinut audio, video, 
audiovizual şi de altă informaţie; hosting 
(amplasarea paginilor web pe serverele 
providerului) şi asigurarea/susţinerea tehnică 
a comunităţilor virtuale şi a mijloacelor pentru 
aceasta; furnizarea de pagini web cu imagini 
caracteristice, cu conţinut audio, video, audio-
vizual şi de altă informaţie; servicii de 
difuziune, inclusiv încărcarea, expedierea, de-
monstrarea, prezentarea, identificarea şi 
transmiterea electronică a imaginilor, a con-
ţinutului audio, video, audiovizual şi a altei 
informaţii; asigurarea în regim on-line a for-
melor de discuţii pentru utilizatori pentru tran-
smisia şi recepţionarea mesajelor şi a altei 
informaţii; furnizarea bazelor de date în regim 
on-line. 

 

 
 
 
(210) 023502 
(220) 2008.05.15 
(730) Various, Inc., a corporation of California, 

US 
445 Sherman Ave., Palo Alto, California 
94306, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
45   - servicii sociale în reţea; servicii matrimoniale; 

furnizarea în regim on-line a mijloacelor/ 
facilităţilor pentru utilizatori pentru publicarea, 
accesul, conectarea, folosirea comună şi 
schimbul de imagini, conţinut audio, video, 
audiovizual şi de altă informaţie; hosting (am-
plasarea paginilor web pe serverele provi-
derului) şi asigurarea/susţinerea tehnică a 
comunităţilor virtuale şi a mijloacelor pentru 
aceasta; furnizarea de pagini web cu imagini 
caracteristice, cu conţinut audio, video, audio-
vizual şi de altă informaţie; servicii de difu-
ziune, inclusiv încărcarea, expedierea, de-
monstrarea, prezentarea, identificarea şi tran-
smiterea electronică a imaginilor, a conţi-
nutului audio, video, audiovizual şi a altei 
informaţii; asigurarea în regim on-line a for-
melor de discuţii pentru utilizatori pentru 

transmisia şi recepţionarea mesajelor şi a altei 
informaţii; furnizarea bazelor de date în regim 
on-line. 

 

 
 
 
(210) 023503 
(220) 2008.05.23 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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 (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor co-
merciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea băuturilor răcoritoare şi a 
berii; operaţii de export-import; servicii presta-
te de magazine specializate; 

 

43   - aprovizionarea cu bere, ape minerale, băuturi 
răcoritoare şi alte băuturi; servicii prestate de 
hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, bodegi; 
servicii prestate de bistrouri, cofetării, cantine; 
servicii de cazare şi servicii hoteliere. 

 

(531) CFE(5) 24.09.08; 25.01.06; 26.04.09; 27.05.11. 
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(210) 023505 
(220) 2008.05.15 
(730) KILOVATÎI Alexandr, MD 

Bd. C. Negruzzi nr. 6, bloc 2, ap. 5,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-

zare temporară. 
 

 
 
 
(210) 023506 
(220) 2008.05.15 
(310) 77353065 
(320) 2007.12.15 
(330) US 
(730) Google Inc., US 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
California 94043, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
41   - servicii de publicare; servicii de informare; 

servicii de educaţie şi divertisment. 
 

 
 
 
(210) 023507 
(220) 2008.05.15 
(730) MEDTECH-PLUS S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Nicolae Titulescu nr. 1, ap. 169,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură. 

 

 
 
 
(210) 023508 
(220) 2008.05.15 
(730) MEDTECH-PLUS S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Nicolae Titulescu nr. 1, ap. 169,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru dis-
trugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmi-
terea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi 
artificiali, articole ortopedice; material de sutură. 

 

 
 
 
(210) 023509 
(220) 2008.05.15 
(730) MEDTECH-PLUS S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Nicolae Titulescu nr. 1, ap. 169,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA II)                                            TRADEMARKS 

 118 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru 
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau comanda curentului electric; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 
reproducerea sunetului sau imaginilor; supor-
turi de înregistrare magnetice, discuri acus-
tice; distribuitoare automate şi mecanisme 
pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi 
artificiali, articole ortopedice; material de sutură; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi silvicultură. 

 

(531) CFE(5) 27.05.11. 
 
 
 
(210) 023512 
(220) 2008.05.21 
(730) PROMOTOB S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 2, MD-3701, Străşeni, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023513 
(220) 2008.05.17 
(730) ACI PARTNERS S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 65, of. 806,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calcula-
toarelor şi a programelor de calculator; 

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi des-
tinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

 
 
 
(210) 023514 
(220) 2008.05.16 
(730) CHISCHIN Alexandru, MD 

Bd. Dacia nr. 16/2, ap. 96, MD-2043,  
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - planificarea, organizarea şi desfăşurarea expo-

ziţiilor, iarmaroacelor, târgurilor; 
 

37   - construcţia standurilor de expoziţie; 
 

41   - organizare de seminare, conferinţe, trainin-
guri, congrese, colocvii, simpozioane, work-
shopuri; 

 

42   - servicii de design de toate tipurile, inclusiv 
design interior, design exterior, design arhi-
tectural, design expoziţional. 

 

(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 023515 
(220) 2008.05.16 
(730) Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, 

CN 
Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, 
Guangdong, China 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(9) 
16   - hârtie; hârtie carbon (indigo); hârtie igienică; 

prosoape din hârtie; pancarte din hârtie sau 
din carton de afişaj; blocnotesuri, carnete de 
notiţe; ziare; imagini; hârtie de ambalaj; 
dispozitive pentru lucrări de legătorie (articole 
de birou); articole de birou (cu excepţia 
mobilierului); tuş chinezesc; ştampile, tuşiere 
pentru ştampile; seturi pentru scrisori; adezivi 
pentru papetărie sau menaj (materiale de 
lipit); articole pentru desen; maşini de scris 
(electrice sau neelectrice); material didactic 
sau pentru învăţământ (cu excepţia apa-
ratelor); machete de arhitectură; mătănii; 

 

35   - publicitate pentru terţi, şi anume pregătirea şi 
amplasarea publicităţii pentru terţi în diferite 
mijloace de informare în masă; agenţii de 
import-export; promovarea vânzărilor apara-
telor electrice (pentru terţi), inclusiv comerţul 
angro şi cu amănuntul a aparatelor electrice; 
sistematizarea informaţiei în baze de date; 
organizarea şi/sau coordonarea solicitărilor 
terţilor în procesele tender; consultanţă profe-
sională pe probleme comerciale; consultanţă 
profesională în afaceri; consultanţă pe proble-
me de organizare şi administrare a afacerilor; 
marketing pentru terţi; consultanţă pe pro-
bleme de state de personal; contabilitate; aju-
tor în administrarea întreprinderilor comerciale 
sau industriale; audit; 

 

37   - instalarea şi repararea dispozitivelor de cli-
matizare a aerului; capitonare de mobilier; in-
stalarea şi repararea dispozitivelor de încăl-
zire; instalarea, întreţinerea, reparaţia maşi-
nilor; instalarea şi repararea aparatelor elec-
trice; instalarea şi repararea instalaţiilor frigo-
rifice; instalarea, întreţinerea şi repararea cal-
culatoarelor; instalarea, întreţinerea tehnică şi 
reparaţia dispozitivelor de birou; deparazita-
rea instalaţiilor electrice; curăţarea hainelor. 

 

(531) CFE(5) 26.01.10; 26.01.16; 26.01.24; 26.03.23. 
 
 
 
(210) 023516 
(220) 2008.05.16 
(730) Chery Automobile Co., Ltd., CN 

No 8, Changchun Road, Economic and 
Technological Development Zone, Wuhu, 
Anhui Province, 241009, China 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - automobile; automobile cu motor; motoare 

pentru vehicule de locomoţie terestră; corpuri 
de automobile; roţi pentru vehicule; tapiţerie 
pentru vehicule; şasiuri pentru vehicule; cutii 
de viteze pentru vehicule de locomoţie 
terestră; motociclete; pneuri pentru roţi de 
vehicule; volane pentru vehicule; drezine; 

 

37   - recondiţionarea motoarelor uzate sau parţial 
distruse; întreţinerea şi repararea motoarelor 
vehiculelor; spălarea motoarelor vehiculelor; 
staţii de deservire a vehiculelor; şlefuirea vehi-
culelor; recauciucarea anvelopelor; vulcaniza-
rea pneurilor (reparaţie); construcţii navale. 

 

(531) CFE(5) 26.01.10; 26.03.23; 27.01.01. 
 
 
 
(210) 023517 
(220) 2008.05.16 
(730) Chery Automobile Co., Ltd., CN 

No 8, Changchun Road, Economic and 
Technological Development Zone, Wuhu, 
Anhui Province, 241009, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - automobile; automobile cu motor; motoare 

pentru vehicule de locomoţie terestră; corpuri 
de automobile; roţi pentru vehicule; tapiţerie 
pentru vehicule; şasiuri pentru vehicule; cutii 
de viteze pentru vehicule de locomoţie teres-
tră; motociclete; pneuri pentru roţi de vehicule; 
volane pentru vehicule; drezine; 

 

37   - recondiţionarea motoarelor uzate sau parţial 
distruse; întreţinerea şi repararea motoarelor 
vehiculelor; spălarea motoarelor vehiculelor; 
staţii de deservire a vehiculelor; şlefuirea vehi-
culelor; recauciucarea anvelopelor; vulcaniza-
rea pneurilor (reparaţie); construcţii navale. 

 

 

(210) 023518 
(220) 2008.05.16 
(730) Chery Automobile Co., Ltd., CN 

No 8, Changchun Road, Economic and 
Technological Development Zone, Wuhu, 
Anhui Province, 241009, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - automobile; automobile cu motor; motoare 

pentru vehicule de locomoţie terestră; corpuri 
de automobile; roţi pentru vehicule; tapiţerie 
pentru vehicule; şasiuri pentru vehicule; cutii 
de viteze pentru vehicule de locomoţie te-
restră; motociclete; pneuri pentru roţi de 
vehicule; volane pentru vehicule; drezine; 

 

37   - recondiţionarea motoarelor uzate sau parţial 
distruse; întreţinerea şi repararea motoarelor 
vehiculelor; spălarea motoarelor vehiculelor; 
staţii de deservire a vehiculelor; şlefuirea vehi-
culelor; recauciucarea anvelopelor; vulcaniza-
rea pneurilor (reparaţie); construcţii navale. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023519 
(220) 2008.05.16 
(730) CEMA S.A., societate mixtă moldo-ceho-

americană, MD 
Str. Costiujeni nr. 16, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
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(210) 023520 
(220) 2008.05.16 
(730) CEMA S.A., societate mixtă moldo-ceho-

americană, MD 
Str. Costiujeni nr. 16, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023521 
(220) 2008.05.16 
(730) CEMA S.A., societate mixtă moldo-ceho-

americană, MD 
Str. Costiujeni nr. 16, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023522 
(220) 2008.05.16 
(730) CEMA S.A., societate mixtă moldo-ceho-

americană, MD 
Str. Costiujeni nr. 16, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 

(210) 023523 
(220) 2008.05.16 
(730) CEMA S.A., societate mixtă moldo-ceho-

americană, MD 
Str. Costiujeni nr. 16, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023524 
(220) 2008.05.27 
(730) RoDaL-S S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Vadul lui Vodă nr. 62, bloc 2, MD-2033, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru. 
(511) NCL(9) 
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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA II)                                            TRADEMARKS 

 122 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 26.11.12; 26.11.13; 27.05.11; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 023525 
(220) 2008.05.27 
(730) RoDaL-S S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Vadul lui Vodă nr. 62, bloc 2, MD-2033, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 05.01.01; 05.01.10; 20.05.25; 26.04.15; 
29.01.03. 

 
 
 
(210) 023526 
(220) 2008.05.27 
(730) RoDaL-S S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Vadul lui Vodă nr. 62, bloc 2, MD-2033, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(9) 
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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 02.01.11; 26.04.02; 26.04.18; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 023527 
(220) 2008.05.27 
(730) RoDaL-S S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Vadul lui Vodă nr. 62, bloc 2, MD-2033, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: negru, albastru. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.03.23; 27.05.14; 27.05.19; 28.05.00; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 023528 
(220) 2008.05.27 
(730) RoDaL-S S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Vadul lui Vodă nr. 62, bloc 2, MD-2033, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, siniliu, albastru, alb, 

negru. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 01.01.09; 01.01.12; 26.01.13; 26.01.18; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 023529 
(220) 2008.05.27 
(730) RoDaL-S S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Vadul lui Vodă nr. 62, bloc 2, MD-2033, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: galben, cafeniu. 
(511) NCL(9) 
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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 02.09.04; 26.01.07; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 023530 
(220) 2008.05.16 
(730) Celgene Corporation, a Delaware corpora-

tion, US 
86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 
07901, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 023531 
(220) 2008.06.09 
(730) SAF.F. & CO S.R.L., MD 

Str. Independenţei nr. 7, bloc 2, ap. 36,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, ră-
chită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori 
ai tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.13.01; 01.13.05; 26.01.04; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023533 
(220) 2008.05.20 
(730) CEAICOVSCHI Oleg, MD 

Bd. Moscova nr. 7, bloc 1, ap. 23, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse 
în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea mărfurilor; operaţii de export-
import; servicii prestate de magazine spe-
cializate; 

 

43   - aprovizionare cu bere, ape minerale, băuturi 
răcoritoare şi băuturi tari; servicii prestate de 
hoteluri, restaurante baruri, cafenele, bodegi; 
servicii prestate de bistrouri, cofetării, cantine, 
cazinouri; servicii de cazare şi servicii 
hoteliere; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

(210) 023534 
(220) 2008.05.20 
(730) Carotex Holdings Limited, CY 

Gr. Xenopoulou, 17 P.C. 3106, Limassol,  
Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice pentru industrie, ştiinţe, foto-

grafie, agricultură, horticultura şi silvicultură; 
preparate chimice pentru analize de laborator, 
cu excepţia celor pentru uz medical şi 
veterinar, preparate chimice pentru purificarea 
apei; produse chimice pentru conservarea 
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie; 
gaze propulsoare pentru aerosol; preparate 
bacteriologice, cu excepţia celor de uz me-
dical şi veterinar; preparate biologice, cu ex-
cepţia celor de uz medical şi veterinar; hârtie 
reactivă; pastă de hârtie; apă distilată; apă de 
mare de uz industrial; pământ cultivabil; 
guano; pastă de lemn; alcool metilic; lichide 
pentru circuite hidraulice; alcool; eteri şi esteri; 

 

03   - înălbitori şi alte preparate pentru spălare; 
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare 
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
pastă de dinţi; 

 

05   - produse farmaceutice, produse de uz vete-
rinar şi produse sanitare; produse de uz 
medical; medicamente de uz uman; produse 
chimico-farmaceutice; preparate chimice de 
uz medical; preparate enzimatice de uz 
medical; ierburi medicinale; substanţe diete-
tice de uz medical, alimente pentru sugari; 
plasturi, articole pentru pansamente; mate-
riale pentru plombarea dinţilor, materiale pen-
tru amprente dentare; dezinfectanţi; produse 
pentru distrugerea  animalelor dăunătoare; 
insecticide, fungicide, erbicide; 

 

09   - aparate pentru înregistrarea, transmiterea sau 
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi 
magnetice de înregistrare, discuri acustice; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
stomatologice şi veterinare, membre, ochi şi 
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dinţi artificiali; articole ortopedice; material de 
sutură; 

 

16   - tipărituri, inclusiv publicaţii, cărţi, reviste, ziare, 
broşuri, afişe, articole de papetărie, cărţulii, 
carnete de notiţe, calendare, calendare cu foi 
detaşabile, albume, formulare, buletine infor-
mative, cataloage, prospecte, cărţi poştale, 
etichete (cu excepţia celor din materiale 
ţesute), pancarte din hârtie sau carton, hârtie 
de ambalaj; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi co-
mestibile; aditivi alimentari, incluşi în clasa 29; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate din ce-
reale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată; 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); 
mirodenii; gheaţă; aditivi alimentari, incluşi în 
clasa 30; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru 
fabricarea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

35   - publicitate; servicii informaţionale, incluse în 
clasa 35; vânzarea produselor prin interme-
diari; vânzări la licitaţii; asistenţă în mana-
gementul afacerilor; marketing; agenţii de 
import-export; 

 

43   - servicii de aprovizionare cu produse alimen-
tare şi băuturi; servicii prestate de baruri, 
restaurante; servicii prestate de bufete cu 
autoservire; 

 

44   - servicii medicale, manichiură, masaj, servicii 
prestate de saloane de coafură; servicii pre-
state de saloane de frumuseţe; tatuaje; 
chirurgie plastică; îngrijire medicală, igienică 
şi cosmetică. 

 

(531) CFE(5) 02.01.02; 02.01.15; 02.01.23. 
 
 
 
(210) 023535 
(220) 2008.05.20 
(730) Carotex Holdings Limited, CY 

Gr. Xenopoulou, 17 P.C. 3106, Limassol,  
Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice pentru industrie, ştiinţe, foto-

grafie, agricultură, horticultura şi silvicultură; 
preparate chimice pentru analize de laborator, 
cu excepţia celor pentru uz medical şi 
veterinar, preparate chimice pentru purificarea 
apei; produse chimice pentru conservarea 
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie; 
gaze propulsoare pentru aerosol; preparate 
bacteriologice, cu excepţia celor de uz 
medical şi veterinar; preparate biologice, cu 
excepţia celor de uz medical şi veterinar; 
hârtie reactivă; pastă de hârtie; apă distilată; 
apă de mare de uz industrial; pământ cul-
tivabil; guano; pastă de lemn; alcool metilic; 
lichide pentru circuite hidraulice; alcool; eteri 
şi esteri; 

 

03   - înălbitori şi alte preparate pentru spălare; 
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare 
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
pastă de dinţi; 

 

05   - produse farmaceutice, produse de uz vete-
rinar şi produse sanitare; produse de uz 
medical; medicamente de uz uman; produse 
chimico-farmaceutice; preparate chimice de 
uz medical; preparate enzimatice de uz me-
dical; ierburi medicinale; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; 
plasturi, articole pentru pansamente; materia-
le pentru plombarea dinţilor, materiale pentru 
amprente dentare; dezinfectanţi; produse 
pentru distrugerea animalelor dăunătoare; 
insecticide, fungicide, erbicide; 

 

09   - aparate pentru înregistrarea, transmiterea sau 
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi 
magnetice de înregistrare, discuri acustice; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
stomatologice şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali; articole ortopedice; material de 
sutură; 

 

16   - tipărituri, inclusiv publicaţii, cărţi, reviste, ziare, 
broşuri, afişe, articole de papetărie, cărţulii, 
carnete de notiţe, calendare, calendare cu foi 
detaşabile, albume, formulare, buletine infor-
mative, cataloage, prospecte, cărţi poştale, 
etichete (cu excepţia celor din materiale 
ţesute), pancarte din hârtie sau carton, hârtie 
de ambalaj; 
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29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi co-
mestibile; aditivi alimentari, incluşi în clasa 29; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate din 
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, înghe-
ţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de 
copt; sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); 
mirodenii; gheaţă; aditivi alimentari, incluşi în 
clasa 30; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, neincluse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

35   - publicitate; servicii informaţionale, incluse în 
clasa 35; vânzarea produselor prin interme-
diari; vânzări la licitaţii; asistenţă în mana-
gementul afacerilor; marketing; agenţii de 
import-export; 

 

43   - servicii de aprovizionare cu produse alimen-
tare şi băuturi; servicii prestate de baruri, 
restaurante; servicii prestate de bufete cu 
autoservire; 

 

44   - servicii medicale, manichiură, masaj, servicii 
prestate de saloane de coafură; servicii pre-
state de saloane de frumuseţe; tatuaje; chi-
rurgie plastică; îngrijire medicală, igienică şi 
cosmetică. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023536 
(220) 2008.05.20 
(730) Carotex Holdings Limited, CY 

Gr. Xenopoulou, 17 P.C. 3106, Limassol,  
Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice pentru industrie, ştiinţe, foto-

grafie, agricultură, horticultura şi silvicultură; 
preparate chimice pentru analize de laborator, 

cu excepţia celor pentru uz medical şi 
veterinar, preparate chimice pentru purificarea 
apei; produse chimice pentru conservarea 
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie; 
gaze propulsoare pentru aerosol; preparate 
bacteriologice, cu excepţia celor de uz me-
dical şi veterinar; preparate biologice, cu 
excepţia celor de uz medical şi veterinar; 
hârtie reactivă; pastă de hârtie; apă distilată; 
apă de mare de uz industrial; pământ 
cultivabil; guano; pastă de lemn; alcool me-
tilic; lichide pentru circuite hidraulice; alcool; 
eteri şi esteri; 

 

03   - înălbitori şi alte preparate pentru spălare; 
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare 
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
pastă de dinţi; 

 

05   - produse farmaceutice, produse de uz vete-
rinar şi produse sanitare; produse de uz 
medical; medicamente de uz uman; produse 
chimico-farmaceutice; preparate chimice de 
uz medical; preparate enzimatice de uz me-
dical; ierburi medicinale; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; pla-
sturi, articole pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor, materiale pentru 
amprente dentare; dezinfectanţi; produse 
pentru distrugerea animalelor dăunătoare; 
insecticide, fungicide, erbicide; 

 

09   - aparate pentru înregistrarea, transmiterea sau 
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi 
magnetice de înregistrare, discuri acustice; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
stomatologice şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali; articole ortopedice; material de 
sutură; 

 

16   - tipărituri, inclusiv publicaţii, cărţi, reviste, ziare, 
broşuri, afişe, articole de papetărie, cărţulii, 
carnete de notiţe, calendare, calendare cu foi 
detaşabile, albume, formulare, buletine infor-
mative, cataloage, prospecte, cărţi poştale, 
etichete (cu excepţia celor din materiale 
ţesute), pancarte din hârtie sau carton, hârtie 
de ambalaj; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi 
gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte 
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi co-
mestibile; aditivi alimentari, incluşi în clasa 29; 

 

30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, 
înlocuitori de cafea; făină şi preparate din ce-
reale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată; 
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; 
sare, muştar; oţet, sosuri (condimente); mirode-
nii; gheaţă; aditivi alimentari, incluşi în clasa 30; 
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31   - produse agricole, horticole, forestiere şi 
cereale, neincluse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

35   - publicitate; servicii informaţionale, incluse în 
clasa 35; vânzarea produselor prin interme-
diari; vânzări la licitaţii; asistenţă în mana-
gementul afacerilor; marketing; agenţii de 
import-export; 

 

43   - servicii de aprovizionare cu produse alimen-
tare şi băuturi; servicii prestate de baruri, 
restaurante; servicii prestate de bufete cu 
autoservire; 

 

44   - servicii medicale, manichiură, masaj, servicii 
prestate de saloane de coafură; servicii 
prestate de saloane de frumuseţe; tatuaje; 
chirurgie plastică; îngrijire medicală, igienică 
şi cosmetică. 

 

 
 
 
(210) 023537 
(220) 2008.05.20 
(730) BASF SE, DE 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - pesticide, în special preparate pentru 

distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide, insecticide. 

 

 
 
 
(210) 023538 
(220) 2008.05.20 
(730) SÎRBULEŢ Constantin, MD 

Bd. Traian nr. 5, ap.130, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau comanda curentului electric; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 
reproducerea sunetului sau imaginilor; supor-
turi de înregistrare magnetice, discuri acus-
tice; distribuitoare automate şi mecanisme 
pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 26.01.01; 26.01.18; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 023539 
(220) 2008.05.22 
(730) CROCO S.R.L, societate comercială, RO 

Str. Slănicului nr. 12, Oneşti, 601110, Bacău, 
România 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, oranj, verde-

deschis, verde-închis, albastru, bleu, violet, 
alb, negru, cafeniu, gri. 

(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, 

înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute 
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din cereale, pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, 
drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă, cu excepţia 
produselor făcute din ciocolată; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, toa-
te acestea referitor la produsele din clasa 30. 

 

(531) CFE(5) 03.11.09; 03.11.25; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 023540 
(220) 2008.05.22 
(730) CROCO S.R.L, societate comercială, RO 

Str. Slănicului nr. 12, Oneşti, 601110, Bacău, 
România 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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, cu excepţia 
produselor făcute din ciocolată; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, toa-
te acestea referitor la produsele din clasa 30. 

 

 
 
 
(210) 023541 
(220) 2008.05.27 
(730) POŞTA VECHE S.A., MD 

Calea Orheiului nr. 105, bloc 1, MD-2020, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(9) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-

zare temporară. 
 

 
 
 
(210) 023542 
(220) 2008.05.20 
(730) KIA MOTORS CORPORATION, KR 

231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul,  
Republica Coreea 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - autoturisme, autocamioane, autobuze, micro-

buze, automobile cu patru mecanisme de acţio-
nare, furgoane, autofurgoane, minivan-uri. 

 

 
 
 
(210) 023543 
(220) 2008.05.21 
(730) GUD Vladimir, MD 

Str-la Victor Crăsescu nr. 6, MD-2059, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-

zare temporară. 
 

 
 
 
(210) 023544 
(220) 2008.05.29 
(730) BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - produse de patiserie şi cofetărie. 
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(210) 023545 
(220) 2008.05.23 
(730) HARUZ GRUP S.R.L., MD 

Str. Odesa nr. 2, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.15; 26.01.11; 26.01.14; 
27.01.12. 

 
 
 
(210) 023546 
(220) 2008.05.22 
(730) ADOX-IRS S.R.L., MD 

Str. George Meniuc nr. 46, MD-2009,  
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau comanda curentului electric; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 
reproducerea sunetului sau imaginilor; supor-
turi de înregistrare magnetice, discuri acus-
tice; distribuitoare automate şi mecanisme 
pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, biju-
terii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instru-
mente pentru măsurarea timpului; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
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materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse 
în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau 
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă 
necuprinse în alte clase; 

 

24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 
clase; cuverturi de pat şi de masă; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 24.04.14; 24.09.16; 25.01.09; 25.01.10; 
25.07.07; 25.07.25. 

 
 
 
(210) 023547 
(220) 2008.05.22 
(730) ŞIT Gokhan, MD 

Str. Al. Bernardazzi nr. 55, ap. 6, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 

organizarea călătoriilor; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 

 

(531) CFE(5) 03.07.16; 03.07.24; 27.05.08; 27.05.22. 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 023548 
(220) 2008.05.28 
(730) CALINA S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 3, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; servicii prestate 
de magazine; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 023549 
(220) 2008.05.22 
(730) Everest International Holding Limited, SA 

Jebel Ali, Dubai, Arabia Saudită 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare. 

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.15.17; 26.02.08; 27.05.04. 
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(210) 023550 
(220) 2008.05.22 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, medicamente; sub-

stanţe dietetice de uz medical; 
 

35   - publicitate; lucrări de birou; gestiunea aface-
rilor comerciale; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023551 
(220) 2008.05.22 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, medicamente; sub-

stanţe dietetice de uz medical; 
 

35   - publicitate; lucrări de birou; gestiunea aface-
rilor comerciale; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi ser-
vicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la 
acestea. 

 

 
 
 
(210) 023552 
(220) 2008.05.22 
(310) 2007736613 
(320) 2007.11.23 
(330) RU 
(730) American-Cigarette Company (Overseas) 

Limited, CH 
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun; produse de tutun, articole pentru 

fumători; brichete şi chibrituri. 
 

 
 
 
(210) 023553 
(220) 2008.05.29 
(730) HI-TECH S.R.L., MD 

Str. 25 Octombrie nr. 92A, MD-3300, 
Tiraspol, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; 
incubatoare pentru ouă; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, distribuirea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau comanda curentului 
electric; aparate pentru înregistrarea, trans-
miterea, reproducerea sunetului sau imagi-
nilor; suporturi de înregistrare magnetice, dis-
curi acustice; distribuitoare automate şi meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou şi 
servicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate. 

 

(531) CFE(5) 01.05.02; 01.05.06; 28.05.00; 29.01.13. 
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(210) 023554 
(220) 2008.05.29 
(730) HI-TECH S.R.L., MD 

Str. 25 Octombrie nr. 92A, MD-3300, 
Tiraspol, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; 
incubatoare pentru ouă; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmi-
terea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament pen-
tru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou şi 
servicii prestate de magazine de firmă şi/sau 
specializate. 

 

(531) CFE(5) 01.05.02; 01.05.06; 28.05.00; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 023555 
(220) 2008.05.23 
(730) CEBOTARU Constantin, MD 

Str. Independenţei nr. 108, bloc A, MD-3420, 
Cărpineni, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 023557 
(220) 2008.05.28 
(730) SONETICA S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 30, ap. 2, MD-2009, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - difuzoare, sisteme de difuzoare compuse din 

difuzoare şi driveri pentru difuzoare, difuzoare 
montate în boxe, incinte acustice, microfoane, 
filtre pasive; părţi şi accesorii în general 
pentru produsele citate. 

 

 
 
 
(210) 023559 
(220) 2008.05.23 
(310) 2008713845 
(320) 2008.05.04 
(330) RU 
(730) MARS, INCORPORATED, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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; 

 



M+RCI  MD - BOPI 12/2008 (PARTEA II)  

 133

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, cio-
colată şi produse de cofetărie, îngheţată; 
produse din îngheţată, gheaţă de răcit; miere, 
sirop de melasă, sare, muştar, oţet, sosuri, 
condimente; mirodenii; produse gata pentru 
consum, constituite în principal din produsele 
sus-menţionate, inclusiv pizza, snack-uri şi 
mâncare rapidă (fast food). 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023560 
(220) 2008.05.23 
(730) Courtaulds (UK) Limited, GB 

PO Box 54, Haydn Road, Nottingham, 
Nottinghamshire NG5 1DH, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
18   - piele şi imitaţii din piele; genţi, geamantane şi 

valize; saci; raniţe, ghiozdane, huse pentru 
seturi de călătorie; casete pentru articole de 
toaletă, numite „vanity cases”, săculeţe, genţi 
de umăr, saci de voiaj, rucsacuri, sacoşe 
pentru provizii, saci de plajă, poşete, mape 
pentru documente, portofele, etuiuri pentru 
chei, porthărţi, portmonee; umbrele, umbrele 
de soare; bastoane; 

 

25   - articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pen-
tru sport şi odihnă; încălţăminte; articole care 
servesc la acoperirea capului; 

 

28   - jocuri, jucării; articole şi echipamente de gim-
nastică, fitness şi de sport. 

 

 
 
 
(210) 023561 
(220) 2008.05.26 
(730) FURUKAWA UNIC CORPORATION, JP 

3-14, Nihonbashi Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japonia 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
07   - macarale, mecanisme şi echipamente de ridi-

care, mecanisme şi echipamente de manevră, 
părţi şi accesorii pentru produsele sus-numite. 

 

 
 
 
(210) 023562 
(220) 2008.05.27 
(730) BAXAN Dorin, MD 

Bd. Moscova nr. 11, ap. 446, MD-2068,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 07.01.01; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 023563 
(220) 2008.05.27 
(730) Nine West Development Corporation, 

corporaţie din statul Delaware, US 
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington, 
Delaware 19801, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 

aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, biju-
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terii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instru-
mente pentru măsurarea timpului; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; poşete; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului. 

 

 
 
 
(210) 023565 
(220) 2008.06.12 
(730) AITIM CONSULTING S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 99, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calcula-
toarelor şi a programelor de calculator. 

 

 
 
 
 
 
 

(210) 023566 
(220) 2008.05.27 
(730) Nine West Development Corporation, 

corporaţie din statul Delaware, US 
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington, 
Delaware 19801, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - ochelari, ochelari de soare, ochelari fără bra-

ţe, rame pentru ochelari şi ochelari fără braţe, 
tocuri pentru ochelari şi ochelari fără braţe; 
lănţişoare pentru ochelari şi ochelari fără 
braţe, şnururi pentru ochelari şi ochelari fără 
braţe; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, biju-
terii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instru-
mente pentru măsurarea timpului; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de ani-
male; geamantane şi valize; umbrele, umbrele 
de soare, bastoane; bice şi articole de şelărie; 
poşete; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

35   - servicii prestate de magazine cu amănuntul. 
 

 
 
 
(210) 023567 
(220) 2008.05.28 
(730) DONEA Victor, MD 

Str. Nicolae Iorga nr. 12, ap. 6, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicul-
turii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
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plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

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; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice tran-
sportabile; monumente nemetalice; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 02.01.15; 02.01.25; 04.05.02; 04.05.05; 
26.04.09. 

 
 
 
(210) 023568 
(220) 2008.05.28 
(730) DONEA Victor, MD 

Str. Nicolae Iorga nr. 12, ap. 6, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.15.24; 06.01.02; 26.04.13; 
26.11.13. 

 
 
 

(210) 023569 
(220) 2008.05.28 
(730) JITARU Vitalie, MD 

Şos. Hînceşti nr. 55, bl. 3, ap. 43, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: auriu, roşu, maro, alb, 

galben, negru. 
(511) NCL(9) 
30   - cafea, ceai, cacao, zahăr, înlocuitori de cafea; 

făină şi preparate făcute din cereale, pâine, 
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
lucrări de birou; administrare, exploatare co-
mercială; studiul pieţei, investigaţii pentru 
afaceri, informaţii pentru afaceri, susţinere în 
comercializarea produselor din clasa 30; 
servicii de import-export; servicii ale reţelelor 
de magazine specializate, recepţionarea co-
menzilor, servicii de vânzare cu amănuntul, 
angro; servicii de publicitate, de promovare a 
produselor din clasa 30, organizarea şi 
participarea la expoziţii şi târguri în scopuri 
comerciale şi de promovare, relaţii cu publicul, 
distribuire de publicitate, eşantioane, demon-
strare şi etalare de produse. 

 

(531) CFE(5) 25.01.06; 28.05.00; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 023571 
(220) 2008.05.29 
(730) VILARIA S.R.L., MD 

Str. Voluntarilor nr. 15, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-

zare temporară; 
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45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi des-
tinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

 
 
 
(210) 023572 
(220) 2008.05.28 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea berii; operaţii de export-
import; servicii prestate de magazine specia-
lizate. 

 

 
 
 
(210) 023576 
(220) 2008.06.11 
(730) TCACENCO Oleg, MD 

Bd. Decebal nr. 19, ap. 45, MD-2002,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, galben. 
(511) NCL(9) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 

de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.12. 
 
 

(210) 023577 
(220) 2008.06.03 
(730) VICAM S.R.L., firmă de producţie şi co-

merţ, MD 
Str. Bucureşti nr. 67, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 

 

(531) CFE(5) 27.05.04. 
 
 
 
(210) 023578 
(220) 2008.05.28 
(730) ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP 

S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 42/6, MD-2075, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse 
în alte clase); caractere tipografice, clişee; 
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29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
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; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 26.01.02; 26.01.20; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 023579 
(220) 2008.06.04 
(730) PICKUP UNIVERS S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Mugurel nr. 10, MD-4839, Stăuceni,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, albastru. 
(511) NCL(9) 
12   - accesorii, bare de protecţie, retrovizoare, an-

sambluri de caroserie, spoilere, tapiţerie 
pentru saloane şi alte produse personalizate 
pentru automobile; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor, servicii prestate 
de magazine; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

42   - proiectarea şi implementarea designului 
personalizat pentru automobile. 

 

(531) CFE(5) 18.01.23; 26.11.13; 26.11.21; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 023580 
(220) 2008.05.29 
(730) PIT Yevheniy, UA 

ul. Sevastopoliskaia nr. 7 a, Kirovograd,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse 
în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor din clasa 16. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023581 
(220) 2008.05.29 
(730) PIT Yevheniy, UA 

ul. Sevastopoliskaia nr. 7 a, Kirovograd,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
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materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse 
în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor din clasa 16. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023582 
(220) 2008.05.29 
(730) PIT Yevheniy, UA 

ul. Sevastopoliskaia nr. 7 a, Kirovograd,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse 
în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor din clasa 16. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023583 
(220) 2008.06.11 
(730) PINCEVSCHII Alexandr, MD 

Str. pictor Ion Jumati nr. 6, MD-2062,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(591) Culori revendicate: oranj, alb, albastru. 
(511) NCL(9) 
12   - accesorii, bare de protecţie, retrovizoare, an-

sambluri de caroserie, spoilere, tapiţerie 
pentru saloane şi alte produse personalizate 
pentru automobile; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor, servicii prestate 
de magazine; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

42   - proiectarea şi implementarea designului 
personalizat pentru automobile. 

 

(531) CFE(5) 24.07.01; 24.07.23; 25.05.25; 26.04.09; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 023585 
(220) 2008.05.29 
(730) MECONTEC DEVELOPMENT S.R.L., între-

prindere mixtă, MD 
Str. A. Mateevici nr. 27, ap. 1, MD-2009,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roz-închis, galben, alb. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator. 

 

(531) CFE(5) 07.01.08; 07.01.12; 07.01.24; 15.01.19; 
29.01.13. 
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(210) 023586 
(220) 2008.05.29 
(730) ROŞCA Vladimir, MD 

Str. Nicolai Dimo nr. 11, bloc 3, ap. 3,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, galben, roşu, alb, 

albastru. 
(511) NCL(9) 
24   - ţesături şi articole textile neincluse în alte cla-

se; cuverturi de pat şi feţe de masă; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 25.03.01; 26.11.12; 28.05.00; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 023587 
(220) 2008.05.29 
(730) Aktiebolaget Electrolux, SE 

SE-105 45 Stockholm, Suedia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - maşini pentru spălat vesela şi părţi pentru 

maşini pentru spălat vesela, şi anume coşuri; 
maşini de spălat, maşini de uscat, centrifuge, 
calandre, maşini de călcat, părţi şi fitinguri 
pentru toate produsele sus-menţionate. 

 

 
 
 
(210) 023588 
(220) 2008.05.29 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN 

Plot No. 90, Sector-32, Gurgaon-122001, 
Haryana, India 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; preparate 

farmaceutice şi medicale pentru uz uman şi 
veterinar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023589 
(220) 2008.05.29 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN 

Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001, 
Haryana, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; preparate 

farmaceutice şi medicale pentru uz uman şi 
veterinar. 

 

 
 
 
(210) 023590 
(220) 2008.05.29 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN 

Plot No. 90, Sector-32, Gurgaon-122001, 
Haryana, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; preparate 

farmaceutice şi medicale pentru uz uman şi 
veterinar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023591 
(220) 2008.05.29 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN 

Plot No. 90, Sector-32, Gurgaon-122001, 
Haryana, India 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; preparate 

farmaceutice şi medicale pentru uz uman şi 
veterinar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023592 
(220) 2008.05.30 
(730) Westa GMBH, AT 

Gewerbepark 3, A-6068 Mils, Austria 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor; giuvaiergerie, 

pietre preţioase; instrumente pentru măsu-
rarea timpului; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, piei de animale; 
geamantane şi valize; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului. 

 

(531) CFE(5) 17.02.01; 17.02.02; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 023593 
(220) 2008.05.30 
(730) MALCOV Victor, MD 

Str. George Enescu nr. 38, MD-2008,  
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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. 

 

(531) CFE(5) 04.05.03; 04.05.05; 04.05.21; 
05.07.02; 26.01.21. 

 
 
 
(210) 023596 
(220) 2008.05.30 
(730) "FOX-WIZEL LTD.", IL 

6 Ha'hermon st. (Fox House), Airport City, 
Ben-Gurion Airport, Israel 

(540)  
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(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - reţea de magazine de articole la modă; 
comercializarea produselor; servicii de vânzări 
cu amănuntul desfăşurate în magazine de 
vânzare cu amănuntul, servicii de franşiză 
prestate către magazinele de vânzare cu 
amănuntul; gestiunea afacerilor comerciale. 

 

(531) CFE(5) 07.05.11; 26.04.01; 26.04.24; 27.01.01; 
27.01.02. 

 
 
 
(210) 023599 
(220) 2008.05.15 
(730) TORI COMERŢ S.R.L., MD 

Str. Socoleni nr. 7/1, MD-2020, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.04.02; 26.04.11; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023600 
(220) 2008.04.16 
(730) ECOVIT S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, fabrică de conserve, MD 
Str. Gh. Crestiuc nr. 1, MD-3601, Ungheni, 
Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
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 din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 05.07.13; 05.07.23. 
 
 
 
(210) 023602 
(220) 2008.06.02 
(730) DÎŞLIUC Iurii, MD 

Str. Valea Crucii nr. 6, ap. 110, MD-2072, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură. 

 

 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA II)                                            TRADEMARKS 

 142 

(210) 023603 
(220) 2008.06.02 
(730) Celgene Corporation, US 

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 
07901, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 023604 
(220) 2008.06.25 
(730) HÎRJAUCA-VIN S.A., MD 

MD-4421, Hârjauca, Călăraşi, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.07.10; 11.03.01; 11.03.02; 24.01.10; 
24.01.25. 

 
 
 
(210) 023609 
(220) 2008.06.03 
(730) DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, US 

One Discovery Place, Silver Spring, Mary-
land 20910, Statele Unite ale Americii 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - discuri video înregistrate în prealabil şi înre-

gistrări audiovizuale; benzi video înregistrate 
în prealabil; compact-discuri înregistrate în 
prealabil; DVD-uri şi CD-ROM-uri; 

 

38   - servicii de transmisiune, şi anume distribuirea 
programelor şi conţinutului audiovizual prin 
televiziune, satelit, radiocomunicaţie, canale 
cu bandă lungă, transmisie în flux, fibră 
optică, cablu, radio şi printr-o reţea globală de 
calculatoare; 

 

41   - servicii educative şi de divertisment în vede-
rea elaborării programelor şi conţinutului 
audiovizual, distribuit prin mijloace de 
telecomunicaţie audio şi video, şi anume 
televiziune, satelit, radiocomunicaţie, fibră op-
tică, cablu, radio şi printr-o reţea globală de 
calculatoare; informaţii cu privire la cele sus-
menţionate, furnizate prin intermediul unei 
reţele globale de calculatoare. 

 

 
 
 
(210) 023610 
(220) 2008.06.03 
(730) DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, US 

One Discovery Place, Silver Spring, Mary-
land 20910, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(9) 
09   - discuri video înregistrate în prealabil şi înre-

gistrări audiovizuale; benzi video înregistrate 
în prealabil; compact-discuri înregistrate în 
prealabil; DVD-uri şi CD-ROM-uri; 

 

38   - servicii de transmisiune, şi anume distribuirea 
programelor şi conţinutului audiovizual prin 
televiziune, satelit, radiocomunicaţie, canale 
cu bandă lungă, transmisie în flux, fibră 
optică, cablu, radio şi printr-o reţea globală de 
calculatoare; 

 

41   - servicii educative şi de divertisment în vede-
rea elaborării programelor şi conţinutului 
audiovizual, distribuit prin mijloace de tele-
comunicaţie audio şi video, şi anume tele-
viziune, satelit, radiocomunicaţie, fibră optică, 
cablu, radio şi printr-o reţea globală de cal-
culatoare; informaţii cu privire la cele sus-
menţionate, furnizate prin intermediul unei 
reţele globale de calculatoare. 

 

(531) CFE(5) 26.04.01; 26.04.24; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 023611 
(220) 2008.06.03 
(730) Debut-Sor S.R.L., MD 

Str. Cosăuţi nr. 6, MD-3001, Soroca, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 24.01.15; 24.01.25; 25.01.06; 26.01.04; 
27.05.22. 

 

(210) 023612 
(220) 2008.06.03 
(730) Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne 

POLFA Spolka Akcyjna, PL 
Ul. marsz. J. Pilsudskiego 5, 95-200 
Pabianice, Polonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 023614 
(220) 2008.06.05 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023615 
(220) 2008.06.05 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023616 
(220) 2008.06.05 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023617 
(220) 2008.06.05 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023622 
(220) 2008.06.05 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023631 
(220) 2008.06.05 
(730) ALCONOR COMPANY S.R.L., societate 

comercială, RO 
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 27, CAREI,  
Judeţul Satu Mare, România 

 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: "Energy drink", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: negru, roşu, alb. 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 03.01.04; 03.01.06; 26.04.04; 26.04.09; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 023632 
(220) 2008.06.04 
(730) H.J. Heinz Company, US 

One PPG Place, Suite 3100, Pittsburgh, PA 
15222, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(591) Culori revendicate: verde-închis, verde-
deschis, verde-galben, roşu, roşu-deschis. 

(511) NCL(9) 
30   - condimente şi sosuri. 
 

(531) CFE(5) 05.09.17; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 023633 
(220) 2008.06.04 
(730) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US 

NEENAH, Wisconsin 54956, Statele Unite 
ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - şerveţele, absorbante, pernuţe igienice, pro-

tej-slipuri şi tampoane; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
toate acestea referitor la igiena femeii. 

 

 
 
 
(210) 023634 
(220) 2008.06.04 
(730) Grizzly Gas Ltd., CY 

CY-1640 Nikosia, 12 Pindaroustreet, P.O. 
Box 26579, Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
04   - gaz lichefiat, gaz comprimat, combustibili 

(inclusiv benzină pentru motoare), uleiuri şi 
grăsimi industriale; lubrifianţi; 

 

06   - rezervoare metalice de gaz de înaltă pre-
siune, rezervoare metalice de gaz lichefiat, 
tuburi metalice; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi energizante şi băuturi 
pentru sportivi; băuturi izotonice; băuturi din 
fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte 
preparate pentru fabricarea băuturilor. 

 

 
 
 
 

(210) 023635 
(220) 2008.06.04 
(730) Grizzly Gas Ltd., CY 

CY-1640 Nikosia, 12 Pindaroustreet, P.O. 
Box 26579, Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
04   - gaz lichefiat, gaz comprimat, combustibili 

(inclusiv benzină pentru motoare), uleiuri şi 
grăsimi industriale; lubrifianţi; 

 

06   - rezervoare metalice de gaz de înaltă pre-
siune, rezervoare metalice de gaz lichefiat, 
tuburi metalice; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi energizante şi băuturi 
pentru sportivi; băuturi izotonice; băuturi din 
fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte 
preparate pentru fabricarea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 01.15.05; 03.01.14; 27.05.03. 
 
 
 
(210) 023636 
(220) 2008.06.05 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
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(210) 023639 
(220) 2008.06.09 
(730) PARIURI SPORTIVE S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. C. Negruzzi nr. 4, ap. 43, MD-3001, 
Soroca, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

 
 
 
(210) 023640 
(220) 2008.06.05 
(730) Henkel  AG & Co. KGaA, DE 

Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf,  
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde, alb, roşu, auriu, 

albastru, galben. 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat, emoliente pentru lenjerie la spălare, 
preparate pentru clătirea lenjeriei, veselei şi 

tacâmurilor; preparate pentru avivarea culo-
rilor la spălarea lenjeriei; preparate pentru 
scoaterea petelor; amidon (apret); preparate 
pentru curăţare, lustruire, degresare şi şle-
fuire; preparate chimice pentru curăţarea 
metalului, lemnului, pietrei, faianţei, sticlei, 
masei plastice, textilelor; săpunuri. 

 

(531) CFE(5) 01.15.09; 09.03.09; 25.01.15; 27.05.01; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 023641 
(220) 2008.06.05 
(730) Henkel  AG & Co. KGaA, DE 

Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf,  
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: "COLOR", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru, alb, verde, roşu, 
galben, portocaliu, roşu-deschis, violet. 

(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat, emoliente pentru lenjerie la spălare, 
preparate pentru clătirea lenjeriei, veselei şi 
tacâmurilor; preparate pentru avivarea culo-
rilor la spălarea lenjeriei; preparate pentru 
scoaterea petelor; amidon (apret); preparate 
pentru curăţare, lustruire, degresare şi şle-
fuire; preparate chimice pentru curăţarea 
metalului, lemnului, pietrei, faianţei, sticlei, 
masei plastice, textilelor; săpunuri. 

 

(531) CFE(5) 01.15.09; 05.05.19; 25.01.15; 27.05.09; 
29.01.15. 

 
 



M+RCI  MD - BOPI 12/2008 (PARTEA II)  

 147

(210) 023642 
(220) 2008.06.05 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilming-
ton, Delaware 19808, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări; tutun; produse de tutun; brichete, chi-

brituri; articole pentru fumători; filtre pentru 
ţigări. 

 

 
 
 
(210) 023643 
(220) 2008.06.10 
(730) BUCURIA S.A., MD 

Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
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; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 
 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 023644 
(220) 2008.06.10 
(730) BUCURIA, societate pe acţiuni, MD 

Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
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; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi 
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru 
fabricarea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 023645 
(220) 2008.06.06 
(730) CASA VINULUI S.R.L., MD 

Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 12.01.01; 12.01.10; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 023646 
(220) 2008.06.18 
(730) AUDIT-EXACT S.A., MD 

Str. Onisifor Ghibu nr. 1, ap.125, MD-2050, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 27.01.01; 27.01.05; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 023647 
(220) 2008.06.06 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, medicamente; sub-

stanţe dietetice de uz medical. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023648 
(220) 2008.06.09 
(730) CARDOLI S.R.L., societate comercială, MD 

Str. Andrei Doga nr. 34, ap. 26, MD-2024, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 02.03.04; 02.03.11; 27.05.04. 
 
 
 
(210) 023649 
(220) 2008.06.09 
(730) VOROBEICICOV Maria, MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 3, ap. 6, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor incluse în clasa 30. 

 

(531) CFE(5) 02.01.11; 27.01.08; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023650 
(220) 2008.06.10 
(730) Deutsche Amphibolin-Werke von Robert 

Murjahn Stiftung & Co KG, DE 
RoBdörfer StraBe 50, D-64372 Ober-
Ramstadt, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, produse 

chimice pentru păstrarea şi izolarea cimen-
tului şi betonului de pătrunderea apei; răşini 
artificiale în stare brută sub formă de prafuri, 
granule sau lichide în calitate de aditivi la 
materialele de construcţii; adezivi destinaţi 
industriei şi pentru tapete autocolante; adezivi 
utilizaţi în construcţii; 

 

17   - material izolant, în special termoizolant, fono-
izolant şi ignifug, fetru izolator, ţesătură 
izolatoare, bumbac anorganic, materiale izo-
lante din fibre organice; material izolant, în 
particular material izolant pentru construcţii, 
panouri izolatoare, material izolant sub formă 
de oblon, preş, valţ, bandă şi nu din ţesături; 
tencuială izolatoare; vopsea izolatoare; 

 

19   - materiale de construcţii (nemetalice); mortar; 
piatră naturală şi artificială; tencuială (cu 
excepţia celei izolatoare); agenţi protectori 
pentru construcţii, incluşi în clasa 19; mate-
riale din sticlă fibroasă şi plastic în calitate de 
adaosuri pentru straturi de reper şi tencuială 
(incluse în clasa 19); compoziţii din cauciuc cu 
răşină artificială sau pe bază de silicat, 
produsele sus-menţionate destinate construc-
ţiilor. 

 

 
 
 
(210) 023651 
(220) 2008.06.09 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, medicamente; sub-

stanţe dietetice de uz medical; 
 

10   - aparate şi instrumente medicale. 
 

 
 
 
(210) 023652 
(220) 2008.06.09 
(730) Berlin-Chemie AG, DE 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, medicamente; sub-

stanţe dietetice de uz medical; 
 

10   - aparate şi instrumente medicale. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 023653 
(220) 2008.06.09 
(730) MARS, INCORPORATED, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - alimente pentru copii şi invalizi; alimente 

medicinale; produse de cofetărie medicinale; 
 

30   - cafea şi înlocuitori de cafea; ceai, cacao, 
ciocolată de băut; zahăr, orez, tapioca, sago; 
făină şi preparate făcute din cereale; pâine; 
biscuiţi, prăjituri, produse de patiserie, cioco-
lată şi produse de cofetărie; îngheţată; pro-
duse din îngheţată, gheaţă; miere, sirop de 
melasă; sare, muştar; oţet, sosuri; condi-
mente; mirodenii; produse gata pentru con-
sum, constituite în general din produsele sus-
menţionate. 

 

(531) CFE(5) 01.15.23; 26.11.21; 27.05.11. 
 
 
 
(210) 023654 
(220) 2008.06.09 
(730) Open-Type Joint Stock Company "ROT 

FRONT", RU 
2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15,  
RU-115184, Moscow, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - produse de cofetărie; vafele; prăjituri; produse 

cerealiere; fulgi din produse cerealiere; pro-
duse de patiserie; produse de cofetărie pe 
bază de arahide şi/sau pe bază de migdale; 
pateuri; cacao; produse din cacao; caramelă; 
bomboane; bomboane de mentă; fursecuri; 
mâncăruri pe bază de făină; dropsuri; jeleuri 
de fructe (produse de cofetărie); marţipan; 
îngheţată; băuturi din cacao cu lapte, băuturi 

din ciocolată cu lapte, băuturi pe bază de 
ciocolată; băuturi pe bază de cacao; tablete 
(produse de cofetărie); pişcoturi, biscuiţi; fon-
dante (produse de cofetărie); praline; turte 
dulci; dulciuri, inclusiv bomboane din pastă de 
fructe, prăjituri cu albuş bătut, torturi din 
vafele, paste de fructe, de ciocolată, de 
ciocolată şi nuci; pesmeţi; torturi cu fructe şi 
pomuşoare; halva; ciocolată. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023655 
(220) 2008.06.09 
(730) Open-Type Joint Stock Company "ROT 

FRONT", RU 
2-oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15,  
RU-115184, Moscow, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - produse de cofetărie; vafele; prăjituri; produse 

cerealiere; fulgi din produse cerealiere; pro-
duse de patiserie; produse de cofetărie pe 
bază de arahide şi/sau pe bază de migdale; 
pateuri; cacao; produse din cacao; caramelă; 
bomboane; bomboane de mentă; fursecuri; 
mâncăruri pe bază de făină; dropsuri; jeleuri 
de fructe (produse de cofetărie); marţipan; 
îngheţată; băuturi din cacao cu lapte, băuturi 
din ciocolată cu lapte, băuturi pe bază de 
ciocolată; băuturi pe bază de cacao; tablete 
(produse de cofetărie); pişcoturi, biscuiţi; fon-
dante (produse de cofetărie); praline; turte 
dulci; dulciuri, inclusiv bomboane din pastă de 
fructe, prăjituri cu albuş bătut, torturi din 
vafele, paste de fructe, de ciocolată, de 
ciocolată şi nuci; pesmeţi; torturi cu fructe şi 
pomuşoare; halva; ciocolată. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023656 
(220) 2008.06.09 
(730) Public Joint Stock Company "Pharmstan-

dard-Leksredstva", RU 
2 Agregatnaya str., 1A/18, g. Kursk, Federaţia 
Rusă 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, suplimente alimentare 

biologic active. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023657 
(220) 2008.06.09 
(730) Public Joint Stock Company "Pharmstan-

dard-Leksredstva", RU 
2 Agregatnaya str., 1A/18, g. Kursk, Federaţia 
Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, suplimente alimentare 

biologic active. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023658 
(220) 2008.06.09 
(730) Public Joint Stock Company "Pharmstan-

dard-Ufimskiy Vitamin Plant", RU 
Ul. Khudaiberdina, 28, RU-450077, g. Ufa, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, suplimente alimentare 

biologic active. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 023659 
(220) 2008.06.10 
(730) H.J. Heinz Company, US 

One PPG Place, Suite 3100, Pittsburgh, PA 
15222, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - condimente şi sosuri. 
 

 
 
 
(210) 023660 
(220) 2008.06.10 
(730) Wilmar Trading Pte Ltd, SG 

56 Neil Road, Singapore 088830, Singapore 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - uleiuri comestibile; grăsimi comestibile; mar-

garină; shortening; ghee vegetale (grăsimi 
comestibile); vanaspati (grăsimi comestibile); 
uleiuri vegetale hidrogenate; nuci preparate; 
nuci de acaju preparate; arahide preparate; 
unt de arahide; fructe conservate; stafide 
uscate; conserve din fructe; salate; cipsuri de 
cartofi; plante de grădină conservate; ciuperci 
conservate; tofu; bobi sub formă de conservă; 
albumină de uz alimentar; ouă; lapte; băuturi 
pe bază de lapte; produse lactate; brânzeturi; 
iaurt; crustacee, cu excepţia celor vii; scoici, 
cu excepţia celor vii; peşte, cu excepţia celui 
viu, mâncăruri pe bază de peşte; peşte 
conservat; carne; păsări, cu excepţia celor vii; 
extracte din carne; supe; jeleuri de fructe; 
dulceţuri; compot de merişoare; jeleuri co-
mestibile; cartofi prăjiţi, fructe şi legume 
conservate, uscate şi fierte; ceapă (legume) 
conservată; sardină; caviar şi piure de roşii. 

 

 
 
 
(210) 023661 
(220) 2008.06.10 
(730) AVIPROD-PLUS S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Albişoara nr. 78, bloc 5, MD-2005,  
Chişinău, Republica Moldova 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA II)                                            TRADEMARKS 

 152 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.05; 03.07.03; 26.01.20; 
26.01.24. 

 
 
 
(210) 023662 
(220) 2008.06.11 
(730) RUVALIS S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 113, ap. 6,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură. 

 

(531) CFE(5) 03.07.09; 03.07.21; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 023663 
(220) 2008.06.10 
(730) MONUL Sergiu, MD 

Str-la Krîlov nr. 12, MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicul-
turii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

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 pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 



M+RCI  MD - BOPI 12/2008 (PARTEA II)  

 153

dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului 
electric; aparate pentru înregistrarea, transmi-
terea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, biju-
terii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instru-
mente pentru măsurarea timpului; 

 

15   - instrumente muzicale; 
 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de ani-
male; geamantane şi valize; umbrele, umbrele 
de soare, bastoane; bice şi articole de şelărie; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, 
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori 
ai tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau 
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă 
necuprinse în alte clase; 

 

24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 
clase; cuverturi de pat şi de masă; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
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; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură; 

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi des-
tinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 03.13.09; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023666 
(220) 2008.06.30 
(730) BESCHIERU Radu, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023667 
(220) 2008.06.11 
(730) SANDULEAC Ina, MD 

Str. Miron Costin nr. 19, bloc 5, ap. 33,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, 
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori 
ai tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor. 
 

(531) CFE(5) 26.03.23; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 023668 
(220) 2008.06.11 
(730) SHELL-FARMA S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 3, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023669 
(220) 2008.06.11 
(730) SHELL-FARMA S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 3, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023670 
(220) 2008.06.11 
(730) SHELL-FARMA S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 3, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023671 
(220) 2008.06.11 
(730) SHELL-FARMA S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 3, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023672 
(220) 2008.06.11 
(730) SHELL-FARMA S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 3, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 27.05.03. 
 
 
 
(210) 023673 
(220) 2008.06.11 
(730) SHELL-FARMA S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 3, MD-2044,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023674 
(220) 2008.06.12 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023675 
(220) 2008.06.12 
(730) VOX-DESIGN S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Varlaam nr. 80, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
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(210) 023676 
(220) 2008.06.30 
(730) BESCHIERU Radu, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 79, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
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; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi 
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente 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); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023677 
(220) 2008.06.17 
(730) WINE INTERNATIONAL PROJECT S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 

(210) 023678 
(220) 2008.06.17 
(730) WINE INTERNATIONAL PROJECT S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023679 
(220) 2008.06.12 
(730) Nauchno-proizvodstvennoe obshchestvo s 

ogranichennoy otvetstvennostyou "FENOX", 
BY 
Partizansky avenue 95, k. 57, 220026 Minsk, 
Belarus 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeria-

nă sau navală; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023680 
(220) 2008.06.12 
(730) Gallup, Inc., US 

The Gallup Organization, 1001 Gallup Drive, 
Omaha, Nebraska 68102, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de impri-
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merie; publicaţii tipărite, publicaţii periodice; 
fotografii; papetărie; materiale de instruire sau 
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale 
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte 
clase); 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
sondaje de opinie; relaţii publice; studii de 
piaţă; informaţii pentru afaceri; informaţii sta-
tistice; investigaţii pentru afaceri; servicii de 
revista presei; căutare de informaţii în fişiere 
informatice (pentru terţi); compilarea infor-
maţiilor în fişiere electronice; sistematizarea 
informaţiilor în fişiere electronice; publicitate 
on-line într-o reţea computerizată; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; publicarea cărţilor; informare 
în domeniul educaţiei; cursuri prin cores-
pondenţă; exploatarea publicaţiilor electronice 
on-line nedescărcabile; organizarea şi con-
ducerea colocviilor, congreselor, conferinţelor, 
cercurilor, seminarelor, simpozioanelor; orga-
nizarea de concursuri (educaţie sau diver-
tisment); microeditare; publicarea electronică 
on-line a cărţilor şi periodicelor; publicarea 
textelor (cu excepţia celor publicitare); servicii 
de reporteri de ştiri; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator; găzduirea 
site-urilor informatice (site-uri web); crearea şi 
întreţinerea site-urilor web pentru terţi. 

 

 
 
 
(210) 023681 
(220) 2008.06.12 
(730) ALFA ALFA ENERGY S.A., GR 

Paralia Aspropyrgou, 19300 Aspropyrgos, 
Grecia 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(591) Culori revendicate: verde, alb. 
(511) NCL(9) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice tran-
sportabile; monumente nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 26.04.03; 26.04.18; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 023683 
(220) 2008.06.13 
(730) IVANOV Nicolae, MD 

Str. Hristo Botev nr. 15, bloc 2, ap. 66,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023684 
(220) 2008.06.13 
(730) IVANOV Nicolae, MD 

Str. Hristo Botev nr. 15, bloc 2, ap. 66,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 
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(210) 023685 
(220) 2008.06.13 
(730) IVANOV Nicolae, MD 

Str. Hristo Botev nr. 15, bloc 2, ap. 66,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023686 
(220) 2008.06.13 
(730) Bayer Aktiengesellschaft, DE 

51368, Leverkusen, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate veterinare. 
 

 
 
 
(210) 023687 
(220) 2008.06.13 
(730) Bayer Aktiengesellschaft, DE 

51368, Leverkusen, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate veterinare. 
 

 
 
 
(210) 023688 
(220) 2008.06.24 
(730) CEBOTARU Constantin, MD 

Str. Independenţei nr. 108, bloc A, MD-3420, 
Cărpineni, Hînceşti, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, co-
mercializarea produselor, servicii prestate de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 023689 
(220) 2008.06.16 
(730) Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., JP 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - televizoare LCD; televizoare de plasmă; tele-

vizoare de tip slim, înzestrate cu display plan; 
aparate video, şi anume dispozitive de înre-
gistrare cu casete video, playere cu discuri 
video digitale, dispozitive de înregistrare cu 
discuri video digitale, toate produsele sus-
menţionate fiind înzestrate cu display plan. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.03. 
 
 
 
(210) 023690 
(220) 2008.06.16 
(730) Church & Dwight Co., Inc., US 

469 North Harrison Street, Princeton, New 
Jersey 08543, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(9) 
05   - preparate medicinale pentru uşurarea dure-

rilor cauzate de erupţia dinţilor, durerilor 
dentare şi iritaţiilor cauzate de dantura falsă 
sau de protezele dentare. 

 

 
 
 
(210) 023691 
(220) 2008.06.30 
(730) TEOCOM-LUX S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Gh. Asachi nr. 66/1, ap. 67, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cafeniu, negru, oranj, bej. 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; 
incubatoare pentru ouă; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.03.23; 26.04.03; 26.04.12; 28.05.00; 
29.01.12. 

 
 
 
 

(210) 023692 
(220) 2008.06.30 
(730) TEOCOM-LUX S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Gh. Asachi nr. 66/1, ap. 67, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, albastru-deschis, 

alb, violet. 
(511) NCL(9) 
07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; 
incubatoare pentru ouă; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate 
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.15.03; 26.01.10; 26.01.13; 26.03.23; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 023693 
(220) 2008.06.16 
(730) ROGOVOI Alexandr, MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 6, ap. 1, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale. 
 

 
 
 
(210) 023694 
(220) 2008.06.18 
(730) ARNĂUTU Vitalie, MD 

Str. Petru Zadnipru nr. 5, ap. 77, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, negru. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor. 
 

(531) CFE(5) 25.07.04; 26.04.18; 26.11.08; 27.05.11; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 023695 
(220) 2008.06.17 
(730) MAVICOM NORD S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. N. Testemiţeanu nr. 24, MD-4601, 
Edineţ, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - ape minerale, gazoase, sucuri şi alte băuturi 

nealcoolice din fructe sau cu gust de fructe; 
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor cu gust de fructe. 

 

 
 

(210) 023696 
(220) 2008.06.20 
(730) STROMA S.R.L., MD 

Str. Grădina Botanică nr. 23, MD-2036,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - acumulatoare de abur, acumulatoare de căl-

dură, aparate de încălzit apa, boilere, încăl-
zitoare de aer, colectoare solare, boilere de 
încălzire, încălzitoare pentru căzi, utilaj pentru 
băi cu aer fierbinte, cuptoare solare, plăci 
încălzitoare, aparate şi instalaţii de iluminat, 
aparate de încălzire cu aer cald, regene-
ratoare de căldură, schimbătoare de căldură, 
instalaţii de producere a aburului, instalaţii de 
încălzire, instalaţii de încălzire cu apă fier-
binte, elemente încălzitoare; 

 

37   - instalarea şi reparaţia instalaţiilor de încălzire; 
instalarea, întreţinerea şi reparaţia utilajelor. 

 

 
 
 
(210) 023697 
(220) 2008.06.20 
(730) PINGO GRUP S.R.L., MD 

Str. Feredeului nr. 4, bloc 6, MD-2005,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru. 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicul-
turii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, ma-
teriale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 
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06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
cole, altele decât cele acţionate manual; 
incubatoare pentru ouă; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate 
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau comanda curentului electric; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea, re-
producerea sunetului sau imaginilor; suporturi 
de înregistrare magnetice, discuri acustice; 
distribuitoare automate şi mecanisme pentru 
aparate cu preplată; case înregistratoare, ma-
şini de calculat, echipament pentru preluc-
rarea informaţiei şi calculatoare; extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeria-
nă sau navală; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, biju-
terii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instru-
mente pentru măsurarea timpului; 

 

15   - instrumente muzicale; 
 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse 
în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 

ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă 
necuprinse în alte clase; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; servicii prestate 
de magazine; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calcula-
toarelor şi a programelor de calculator; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 03.01.08; 26.04.15; 27.05.11; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 023699 
(220) 2008.06.17 
(730) BORŞEVICI Andrei, MD 

Str. A. Puşkin nr. 44, ap. 74, MD-2005,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
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papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse 
în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

 
 
 
(210) 023700 
(220) 2008.06.17 
(730) Bristol-Myers Squibb Company, corporaţie 

din statul Delaware, US 
345 Park Avenue, New York, New York 
10154, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice de uz uman. 
 

 
 
 
(210) 023701 
(220) 2008.06.17 
(730) B.S.A. INTERNATIONAL, Company registered 

under Belgian Laws, BE 
Place du Champs de Mars 5 - Boite 20, 1050 
BRUSSELS, Belgia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - lapte şi produse lactate, iaurturi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 023702 
(220) 2008.06.17 
(730) B.S.A. INTERNATIONAL, Company registered 

under Belgian Laws, BE 
Place du Champs de Mars 5 - Boite 20, 1050 
BRUSSELS, Belgia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - lapte şi produse lactate; lapte de soia şi 

surogate ale produselor lactate făcute din 
soia; carne, peşte, păsări şi vânat, extracte 
din carne, fructe şi legume conservate, 
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, 
compoturi, ouă, uleiuri şi grăsimi comestibile, 
grăsimi pentru mâncare, unt, carne de porc 
preparată, carne sărată, scoici, cu excepţia 
celor vii, conserve de carne sau peşte, brân-
zeturi, băuturi pe bază de lapte; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; băuturi din lapte şi suc de fructe; 
băuturi răcoritoare ce conţin fermenţi lactici; 
băuturi pe bază de zer; siropuri şi alte 
preparate pentru fabricarea băuturilor; băuturi 
pe bază de lapte de soia (înlocuitor de lapte). 

 

 
 
 
(210) 023703 
(220) 2008.06.17 
(730) Diageo North America, Inc., corporaţie din 

statul Connecticut, US 
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023704 
(220) 2008.06.17 
(730) Diageo North America, Inc., corporaţie din 

statul Connecticut, US 
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, 
Statele Unite ale Americii 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.13. 
 
 
 
(210) 023705 
(220) 2008.06.17 
(730) Bayer Aktiengesellschaft, DE 

51368, Leverkusen, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate veterinare. 
 

 
 
 
(210) 023706 
(220) 2008.06.17 
(730) Bayer Aktiengesellschaft, DE 

51368, Leverkusen, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate veterinare. 
 

 
 
 
(210) 023707 
(220) 2008.06.17 
(730) Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., JP 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501, Japonia 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate fotografice digitale, părţi şi accesorii 

pentru produsele menţionate. 
 

 
 
 
(210) 023708 
(220) 2008.06.27 
(730) CEBACOT S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Alexe Mateevici nr. 27, MD-2009,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 07.01.17. 
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(210) 023709 
(220) 2008.06.18 
(730) ŞEVCENCO Elena, MD 

Bd. Moscova nr. 5, ap. 221, MD-2068,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

40   - tratament de materiale; 
 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi 
destinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

 
 
 
(210) 023710 
(220) 2008.06.20 
(730) SODEXO, FR 

255, Quai de la Bataille de Stalingrad, 92130, 
ISSY-LES-MOULINEAUX, Franţa 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, albastru (pantone 

205C), roz (pantone 2685C). 
(511) NCL(9) 
09   - carduri magnetice, carduri de memorie; 
 

16   - materiale imprimate, vouchere; 
 

36   - eliberarea voucherelor. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.01.16; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 023713 
(220) 2008.06.18 
(730) H.J. Heinz Company, US 

One PPG Place, Suite 3100, Pittsburgh, PA 
15222, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - condimente şi sosuri. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023714 
(220) 2008.06.18 
(730) H.J. Heinz Company, US 

One PPG Place, Suite 3100, Pittsburgh, PA 
15222, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - condimente şi sosuri. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023715 
(220) 2008.06.18 
(310) 200803936 
(320) 2008.02.29 
(330) UA 
(730) Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostiu 

"BIOTECH", RU 
V.O., Sredniy pr., dom 41, kv. 208, 199004 
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse medicinale de uz medical şi veteri-

nar; fermenţi de uz farmaceuric; preparate 
albuminoase de uz medical. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 023716 
(220) 2008.06.18 
(730) Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostiu 

"BIOTECH", RU 
V.O., Sredniy pr., dom 41, kv. 208, 199004 
Saint-Petersburg, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse medicinale de uz medical şi vete-

rinar; fermenţi de uz farmaceutic; preparate 
albuminoase de uz medical. 

 

 
 
 
(210) 023717 
(220) 2008.06.19 
(730) MOROZ Stanislav, MD 

Bd. Moscova nr. 13, ap. 32, MD-2068,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse pentru distrugerea animalelor dăună-

toare; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023718 
(220) 2008.06.19 
(730) MATOLIN Vitalii, MD 

Bd. Traian nr. 16, bloc 2, ap. 18, MD-2043, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: albastru-deschis, galben, 
alb, negru, albastru-închis. 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 01.03.10; 01.03.17; 27.05.13; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 023719 
(220) 2008.06.19 
(730) RUSU Victor, MD 

Str. Republicii nr. 28, MD-3900, Cahul, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastru-

deschis, galben. 
(511) NCL(9) 
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; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru 
fabricarea băuturilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 01.01.01; 01.11.08; 26.01.19; 26.01.20; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 023723 
(220) 2008.06.19 
(730) CEMA S.A., societate mixtă moldo-ceho-

americană, MD 
Str. Costiujeni nr. 16, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru 
fabricarea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023724 
(220) 2008.06.25 
(730) TUTUN-CTC S.A., MD 

Str. Ismail nr. 116, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor. 
 

 
 
 
(210) 023725 
(220) 2008.06.20 
(730) ROYAL MART S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Uzinelor nr. 21, bloc A, MD-2036,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: argintiu, negru, auriu. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.22; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 023726 
(220) 2008.06.20 
(730) ARPENTIN Gheorghe, MD 

Str. A. Puşkin nr. 50, bloc A, ap. 25,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi 
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023727 
(220) 2008.07.02 
(730) MoDeM S.R.L., MD 

Str. Petru Zadnipru nr. 6, ap. 103, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: albastru, roşu, galben, 
albastru-închis. 

(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-
nului; materiale colorante; mordanţi; răşini 
naturale în stare brută; metale sub formă de 
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori, 
decoratori, tipografi şi artişti; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 24.07.01; 25.01.06; 26.11.08; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 023728 
(220) 2008.07.02 
(730) MoDeM S.R.L., MD 

Str. Petru Zadnipru nr. 6, ap. 103, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roşu, galben. 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 26.13.01; 28.05.00; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 023731 
(220) 2008.07.04 
(730) EXPRES-AERO S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Nicolae H. Costin nr. 65/2, MD-2051,  
Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cafeniu-închis, cafeniu-

deschis, bej. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 01.01.17; 17.05.21; 20.05.01; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 023732 
(220) 2008.06.10 
(730) Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie "Nicolae Testemiţanu", MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 165, MD-2004,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; dezinfec-
tante; produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare; fungicide. 

 

 
 
 
(210) 023733 
(220) 2008.06.20 
(730) Ahmet Melih Şahin, TR 

Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

(540)  
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(511) NCL(9) 
05   - preparat farmaceutic miorelaxant cu acţiune 

centrală. 
 

 
 
 
(210) 023734 
(220) 2008.06.24 
(730) MICROINVEST S.R.L., întreprindere mixtă, 

organizaţie de microfinanţare, MD 
Str. A. Puşkin nr. 16, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare. 

 

(531) CFE(5) 26.11.01; 26.11.07. 
 
 
 
(210) 023735 
(220) 2008.06.24 
(730) MICROINVEST S.R.L., întreprindere mixtă, 

organizaţie de microfinanţare, MD 
Str. A. Puşkin nr. 16, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare. 

 

(531) CFE(5) 26.11.01; 26.11.07. 
 
 

(210) 023736 
(220) 2008.06.24 
(730) MICROINVEST S.R.L., întreprindere mixtă, 

organizaţie de microfinanţare, MD 
Str. A. Puşkin nr. 16, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare. 

 

(531) CFE(5) 26.11.01; 26.11.07. 
 
 
 
(210) 023737 
(220) 2008.06.27 
(730) INCONEX-COM S.R.L., companie industrială 

de construcţii, MD 
Str. Cojocarilor  nr. 17, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cafeniu, roşu, verde, 

negru, albastru. 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; construcţii metalice sudate şi 
prefabricate, materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
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şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice, 
făţuire a faţadelor edificiilor cu materiale com-
pozite; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
beton, panouri de perete şi de acoperiş, plăci 
pentru trotuare, smoală şi bitum; construcţii 
nemetalice transportabile; monumente neme-
talice; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou privind 
promovarea produselor din clasele 06, 17, 19; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii cu 
utilizarea produselor din clasele 06, 17, 19 de 
producţie proprie, inclusiv efectuarea între-
gului complex de lucrări de construcţie-mon-
taj, de restaurare, de finisaj, de electromontaj, 
de instalare a sistemelor de încălzire, de 
securitate contra incendiilor, de alimentare cu 
apă şi canalizare, de condiţionare şi ventilare, 
a sistemelor de semnalizare de pază. 

 

(531) CFE(5) 07.01.14; 15.01.19; 26.02.01; 27.05.11; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 023738 
(220) 2008.06.20 
(730) Adama Holding Public Limited, CY 

P.C. 3040, Limassol, Cipru 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 
 
(210) 023739 
(220) 2008.06.20 
(730) Adama Holding Public Limited, CY 

P.C. 3040, Limassol, Cipru 
(540)  
 
 

 
 

(591) Culori revendicate: alb, albastru-închis, albastru-
gri. 

(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 05.01.03; 05.01.05; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 023740 
(220) 2008.06.20 
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiiu 

"Sovmestnoe predpriiatie NIDAN-EKO-
FRUKT", RU 
Ul. Okrujnaia, d. 36, 630020 g. Novosibirsk, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - alimente pentru sugari. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023741 
(220) 2008.06.20 
(730) Park Hospitality Worldwide LLC, a 

Delaware Limited Liability Company, US 
Carison Parkway, P.O. Box 59159, 
Minneapolis, MN 55459, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, oranj, verde şi albastru-

închis. 
(511) NCL(9) 
43   - servicii hoteliere, de baruri şi restaurante; 

rezervări de hoteluri, rezervări de spaţii de 
cazare temporară. 

 

(531) CFE(5) 26.11.07; 27.05.11; 29.01.14. 
 
 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA II)                                            TRADEMARKS 

 170 

(210) 023743 
(220) 2008.06.20 
(730) NOVARTIS AG, CH 

CH-4002 BASEL, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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. 

 

 
 
 
(210) 023744 
(220) 2008.06.24 
(730) CREATOR-ART S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Ghidighici nr. 1/2, MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeria-
nă sau navală; 

 

15   - instrumente muzicale; 
 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse 
în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, 
ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai 
tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

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; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 023745 
(220) 2008.06.23 
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, GB 

Dansom  Lane, Hull, HU8 7DS, Regatul Unit 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru curăţare, lustruire şi abra-

zive; înălbitori; detergenţi; preparate pentru 
spălare; săpunuri; preparate pentru spălarea 
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mâinilor; geluri de duş; produse de toaletă; 
preparate pentru îngrijirea pielii; deodorante 
de uz personal; paste şi prafuri de dinţi, 
preparate pentru clătirea gurii; cârpe, şervete, 
şerveţele şi bureţi impregnaţi cu dezinfectante 
pentru curăţare; 

 

05   - produse farmaceutice, de uz veterinar şi sani-
tare; preparate antiseptice, preparate antibac-
teriene, dezinfectante, germicide; dezinfectan-
te pentru mâini; insecticide şi acaricide; 
substanţe repulsive pentru insecte; preparate 
pentru distrugerea şi repulsia dăunătorilor; 
fungicide; produse pentru împrospătarea 
aerului, produse pentru purificare aerului; 
deodorante şi dezodorizante (diferite de cele 
de uz personal); sprayuri pentru neutralizarea, 
controlul sau reducerea alergenilor; cârpe, 
şervete, şerveţele şi bureţi impregnaţi cu 
antiseptice sau dezinfectante pentru uz 
igienic. 

 

 
 
 
(210) 023746 
(220) 2008.06.23 
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, GB 

Dansom  Lane, Hull, HU8 7DS, Regatul Unit 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru curăţare, lustruire şi abra-

zive; înălbitori; detergenţi; preparate pentru 
spălare; săpunuri; preparate pentru spălarea 
mâinilor; geluri de duş; produse de toaletă;  

preparate pentru îngrijirea pielii; deodorante 
de uz personal; paste şi prafuri de dinţi,  
preparate pentru clătirea gurii; cârpe, şervete, 
şerveţele şi bureţi impregnaţi cu dezinfec-
tante pentru curăţare; 

 

05   - produse farmaceutice, de uz veterinar şi sani-
tare; preparate antiseptice, preparate antibac-
teriene, dezinfectante, germicide; dezinfectan-
te pentru mâini; insecticide şi acaricide; 
substanţe repulsive pentru insecte; preparate 
pentru distrugerea şi repulsia dăunătorilor; 
fungicide; produse pentru împrospătarea 
aerului, produse pentru purificare aerului; 
deodorante şi dezodorizante (diferite de cele 
de uz personal); sprayuri pentru neutralizarea, 
controlul sau reducerea alergenilor; cârpe, 
şervete, şerveţele şi bureţi impregnaţi cu 
antiseptice sau dezinfectante pentru uz 
igienic. 

 

(531) CFE(5) 01.01.12; 01.15.09; 23.01.01; 26.01.20. 
 
 
 
(210) 023747 
(220) 2008.06.25 
(730) Japan Tobacco Inc., JP 

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastru-

deschis, alb, argintiu. 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun brut şi prelucrat; articole pentru 

fumători, chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 26.02.01; 26.02.03; 26.11.12; 29.01.14. 
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(210) 023748 
(220) 2008.06.25 
(730) Japan Tobacco Inc., JP 

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: "ORIGINAL" cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastru-
deschis, alb, auriu. 

(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun brut şi prelucrat; articole pentru 

fumători, chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 26.02.01; 26.02.03; 26.11.12; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 023749 
(220) 2008.06.25 
(730) Japan Tobacco Inc., JP 

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: "ONE" cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru-închis, albastru-
deschis, alb, argintiu. 

(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun brut şi prelucrat; articole pentru 

fumători, chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 26.02.01; 26.02.03; 26.11.12; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 023750 
(220) 2008.06.25 
(730) Japan Tobacco Inc., JP 

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
(540)  
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(591) Culori revendicate: azuriu, albastru-deschis, 
alb, argintiu. 

(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun brut şi prelucrat; articole pentru 

fumători, chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 26.02.01; 26.02.03; 26.11.12; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 023751 
(220) 2008.06.25 
(730) BUX Mihail, MD 

Str. Matei Basarab nr. 8, ap. 15, MD-2045, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - servicii de marketing orientate spre sporirea 

cifrei de afaceri, spre menţinerea şi creşterea 
bazei de clienţi; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare. 

 

 
 
 
(210) 023752 
(220) 2008.07.02 
(730) Senatski D., întreprindere individuală, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 21/1, ap. 40,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 26.02.07; 26.02.08; 27.05.01. 
 
 
 

(210) 023753 
(220) 2008.07.02 
(730) Senatski D., întreprindere individuală, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 21/1, ap. 40,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 07.11.10; 26.04.12; 26.11.12; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 023755 
(220) 2008.07.02 
(730) KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, 

fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, 
MD 
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023756 
(220) 2008.07.02 
(730) KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, 

fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, 
MD 
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023757 
(220) 2008.06.26 
(730) CEAICOVSCHI Oleg, MD 

Bd. Moscova nr. 7, bloc 1, ap. 23, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse 
în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comerciale; 
organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea mărfurilor, în special a celor 
sportive; operaţii de export-import; servicii 
prestate de magazine specializate; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive 
şi culturale; organizarea procesului instructiv  
educativ; distracţii; organizarea măsurilor spor-
tive şi de odihnă; servicii în vederea educaţiei 
şi instruirii; servicii în vederea divertismen-
tului; organizarea activităţii sportive şi de cul-

turalizare; informaţii privind evenimentele de 
educaţie, instruire, divertisment, sport şi cul-
tură acordate on-line din baza de date de 
calculator, prin Internet, sau prin alte mijloace; 

 

43   - aprovizionare cu bere, ape minerale, băuturi 
răcoritoare şi băuturi tari; servicii prestate de 
hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, bodegi, 
bistrouri, cofetării, cantine; servicii prestate de 
cazinouri; servicii de cazare şi servicii 
hoteliere; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură. 

 

 
 
 
(210) 023758 
(220) 2008.06.24 
(730) NICOLAESCU Vasile, MD 

Str. Dealul Morilor nr. 25, MD-3721, Lozova, 
Străşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
10   - biberoane, închizătoare pentru biberoane, 

tetine pentru biberoane, suzete; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor din clasa 10. 

 

 
 
 
(210) 023760 
(220) 2008.06.25 
(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 023761 
(220) 2008.06.25 
(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023762 
(220) 2008.06.25 
(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023763 
(220) 2008.06.25 
(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Ghioceilor nr. 1, MD-2008, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
 
 

(210) 023764 
(220) 2008.06.24 
(730) Closed Joint-Stock Company "Fabrika 

"Russkiy shokolad", RU 
Ul. Vereyskaya, 29, str. 143, 121357,  
Moscow, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, galben. 
(511) NCL(9) 
30   - produse de cofetărie; vafele; prăjituri; produse 

cerealiere; fulgi din produse cerealiere; pro-
duse de cofetărie pe bază de făină; produse 
de cofetărie pe bază de arahide şi/sau pe 
bază de migdale; pateuri; cacao; produse din 
cacao; caramelă; bomboane; bomboane de 
mentă, fursecuri; mâncăruri pe bază de făină; 
dropsuri; jeleuri de fructe (produse de cofe-
tărie); marţipan; îngheţată; băuturi din cacao 
cu lapte, băuturi din ciocolată cu lapte, băuturi 
pe bază de ciocolată; băuturi pe bază de 
cacao; tablete (produse de cofetărie); pişco-
turi, biscuiţi; fondante (produse de cofetărie); 
praline; turte dulci; dulciuri, inclusiv bomboane 
din pastă de fructe, prăjituri cu albuş bătut, 
torturi din vafele, paste de fructe, de ciocolată, 
de ciocolată şi nuci; pesmeţi; torturi cu fructe 
şi pomuşoare; halva; ciocolată; produse de 
patiserie. 

 

(531) CFE(5) 01.05.02; 01.05.15; 26.04.13; 28.05.00; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 023765 
(220) 2008.06.24 
(730) Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo "Techno-

NICOL", RU 
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscow,  
Federaţia Rusă 

(540)  
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(591) Culori revendicate: roşu, galben. 
(511) NCL(9) 
17   - cauciuc, gumă, gutapercă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale, care nu sunt  
incluse în alte clase; articole din materiale 
plastice semiprelucrate; materiale pentru călă-
fătuire, de etanşare şi izolante; ţevi flexibile 
nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice trans-
portabile; monumente nemetalice; 

 

35   - publicitate; administrarea afacerilor; lucrări de 
birou; servicii de aprovizionare pentru terţi 
(achiziţie şi asigurare cu produse pentru 
antreprenori), colectare de produse pentru 
terţi (cu excepţia transportării produselor) şi 
amplasarea produselor pentru comoditatea 
examinării şi achiziţionării lor de către 
consumatori; promovarea produselor (pentru 
terţi), inclusiv servicii de comerţ angro şi cu 
amănuntul; franchising; 

 

37   - construcţii; reparaţii; instalarea utilajelor. 
 

(531) CFE(5) 29.01.12. 
 
 
 
(210) 023766 
(220) 2008.06.24 
(730) DISNEY ENTERPRISES, INC., corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 
500 South Buena Vista Street, Burbank,  
California 91521, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; jocuri 
de acţiune; jucării-personaje din jocuri de 
acţiune şi accesorii pentru ele; jocuri de masă; 
jocuri de cărţi; jucării de activitate multiplă 

pentru copii; seturi de badminton; baloane; 
bâte de base-ball; mingi de baschet; jucării 
pentru baie; mingi de base-ball; mingi pentru 
jocuri pe plajă; saci cu bobiţe; păpuşi din saci 
cu bobiţe; cubuleţe de construcţie; mingi 
pentru jocul de popice; seturi de baghete şi 
soluţie pentru bule de săpun; mănuşi de base-
ball pentru portar; seturi de şah; cosmetice de 
joacă pentru copii; ciorapi pentru cadourile de 
Crăciun; decoraţii pentru pomul de Crăciun; 
jucării-personaje de colectat; mobiluri pentru 
paturi pentru nou-născuţi; jucării pentru paturi 
pentru nou-născuţi; jucării cu disc de aruncat; 
păpuşi; îmbrăcăminte pentru păpuşi; accesorii 
pentru păpuşi; seturi de joacă cu şi pentru 
păpuşi; jucării electrice pentru jocurile de 
acţiune; echipament vândut în ansamblu 
pentru jocuri de cărţi; echipament de pescuit; 
mingi de golf; mănuşi pentru golf; marcatoare 
de mingi de golf; unităţi de mână pentru jocuri 
electronice; pucuri de hochei; jucării gonfla-
bile; şarade-tablouri decupate; coarde de 
sărit; zmeie de hârtie; trucuri de magie; biluţe; 
jocuri manipulatoare; jucării mecanice; puş-
culiţe muzicale; jucării muzicale; jocuri de 
salon; cadouri la festivităţi sub formă de jucării 
mici; jocuri pentru festivităţi; cărţi de joc; 
jucării de pluş; mingi de lovit; marionete; pati-
ne cu role; mingi de cauciuc; borduri cu role; 
borduri pentru zăpadă; globuri cu zăpadă; 
mingi de fotbal; titireze; jucării care pot fi 
comprimate; jucării umplute cu paie; mese 
pentru tenis de masă; jocuri cu ţintă; ursuleţi 
de pluş; mingi de tenis; jucării-personaje din/şi 
pentru jocuri de acţiune; seturi de găleţi şi 
lopăţele de jucărie; telefoane mobile de jucă-
rie; vehicule de jucărie; motorete de jucărie; 
maşini de jucărie; chituri de jucărie pentru 
modelare pentru amatori; jucării-personaje; 
bănci de jucărie; camioane de jucărie; ceasuri 
de jucărie; jucării de împroşcat cu apă; jucării 
de tras; jucării yo-yo; 

 

38   - telecomunicaţii; difuzare televizată şi radio; 
difuzare prin Internet şi circuite închise; difu-
zare televizată prin cablu şi prin satelit; comu-
nicaţie şi difuzare prin telefoane celulare; 
comunicare prin terminale de calculator; ser-
vicii de afişe electronice; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; producerea, prezentarea, 
distribuirea şi închirierea filmelor artistice; 
producerea, prezentarea, distribuirea şi închi-
rierea programelor televizate şi radio; pro-
ducerea, prezentarea, distribuirea şi închirie-
rea înregistrărilor audio şi video; informaţie 
privind divertismentul; producerea spectaco-
lelor de divertisment şi a programelor inte-
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ractive pentru a fi distribuite prin televiziune, 
cablu, satelit, mijloace media audio şi video, 
cartuşe, discuri laser, discuri de calculator şi 
mijloace electronice; producerea şi pregătirea 
divertismentului, ştirilor şi informaţiei prin 
reţele de comunicaţie şi calculatoare; servicii 
prestate de parcuri de amuzament şi parcuri 
tematice; servicii educative şi recreative des-
făşurate în legătură cu parcurile tematice; 
spectacole cu prestare în direct; prezentarea 
performanţelor în direct; spectacole teatrale; 
servicii de animatori şi artişti de estradă. 

 

(531) CFE(5) 27.01.01; 27.01.04; 27.05.13. 
 
 
 
(210) 023767 
(220) 2008.06.25 
(730) GLAVIRUX S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Bucureşti nr. 41 "C", MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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 pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi 
artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 023770 
(220) 2008.06.25 
(730) Baltika Breweries, RU 

6th Verkhny pereulok, 3, Saint-Petersburg- 
194292, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - aperitive nealcoolice; ape; cvas (băutură neal-

coolică); cocteiluri nealcoolice; limonade; 
băuturi nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi 
nealcoolice pe bază de miere; băuturi de 
fructe; nectare cu pulpă de fructe; lapte de 
migdale; bere; bere nealcoolică; prafuri pentru 
fabricarea băuturilor gazoase; siropuri pentru 
băuturi; sucuri de legume; sucuri de fructe; 
preparate pentru fabricarea băuturilor; must; 
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   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023771 
(220) 2008.06.25 
(730) Joint-Stock Company "Krasnyj Octyabr", 

RU 
6, Bersenevskaya naberejnaya, RU-119072, 
Moscow, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - produse de cofetărie; vafele; prăjituri; produse 

cerealiere; fulgi din produse cerealiere; pro-
duse de cofetărie pe bază de făină; produse 
de cofetărie pe bază de arahide şi/sau pe 
bază de migdale; pateuri; cacao; produse din 
cacao; caramelă; bomboane; bomboane de 
mentă; fursecuri; mâncăruri pe bază de făină; 
dropsuri; jeleuri de fructe (produse de cofe-
tărie); marţipan; îngheţată; băuturi din cacao 
cu lapte, băuturi din ciocolată cu lapte, băuturi 
pe bază de ciocolată; băuturi pe bază de 
cacao; tablete (produse de cofetărie); piş-



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA II)                                            TRADEMARKS 

 178 

coturi, biscuiţi; fondante (produse de 
cofetărie); praline; turte dulci; dulciuri, inclusiv 
bomboane din pastă de fructe, prăjituri cu 
albuş bătut, torturi din vafele, paste de fructe, 
de ciocolată, de ciocolată şi nuci; pesmeţi; 
torturi cu fructe şi pomuşoare; halva; cioco-
lată; produse de patiserie. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023772 
(220) 2008.06.25 
(730) Joint-Stock Company "Krasnyj Octyabr", 

RU 
6, Bersenevskaya naberejnaya, RU-119072, 
Moscow, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - produse de cofetărie; vafele; prăjituri; produse 

cerealiere; fulgi din produse cerealiere; pro-
duse de cofetărie pe bază de făină; produse 
de cofetărie pe bază de arahide şi/sau pe 
bază de migdale; pateuri; cacao; produse din 
cacao; caramelă; bomboane; bomboane de 
mentă; fursecuri; mâncăruri pe bază de făină; 
dropsuri; jeleuri de fructe (produse de cofe-
tărie); marţipan; îngheţată; băuturi din cacao 
cu lapte, băuturi din ciocolată cu lapte, băuturi 
pe bază de ciocolată; băuturi pe bază de 
cacao; tablete (produse de cofetărie); piş-
coturi, biscuiţi; fondante (produse de cofe-
tărie); praline; turte dulci; dulciuri, inclusiv 
bomboane din pastă de fructe, prăjituri cu 
albuş bătut, torturi din vafele, paste de fructe, 
de ciocolată, de ciocolată şi nuci; pesmeţi; 
torturi cu fructe şi pomuşoare; halva; cioco-
lată; produse de patiserie. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023773 
(220) 2008.06.25 
(730) Joint-Stock Company "Krasnyj Octyabr", 

RU 
6, Bersenevskaya naberejnaya, RU-119072, 
Moscow, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
30   - produse de cofetărie; vafele; prăjituri; produse 

cerealiere; fulgi din produse cerealiere; pro-
duse de cofetărie pe bază de făină; produse 
de cofetărie pe bază de arahide şi/sau pe 
bază de migdale; pateuri; cacao; produse din 
cacao; caramelă; bomboane; bomboane de 
mentă; fursecuri; mâncăruri pe bază de făină; 
dropsuri; jeleuri de fructe (produse de cofe-
tărie); marţipan; îngheţată; băuturi din cacao 
cu lapte, băuturi din ciocolată cu lapte, băuturi 
pe bază de ciocolată; băuturi pe bază de 
cacao; tablete (produse de cofetărie); piş-
coturi, biscuiţi; fondante (produse de cofe-
tărie); praline; turte dulci; dulciuri, inclusiv 
bomboane din pastă de fructe, prăjituri cu 
albuş bătut, torturi din vafele, paste de fructe, 
de ciocolată, de ciocolată şi nuci; pesmeţi; 
torturi cu fructe şi pomuşoare; halva; cioco-
lată; produse de patiserie. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023774 
(220) 2008.06.25 
(730) Joint-Stock Company "Krasnyj Octyabr", 

RU 
6, Bersenevskaya naberejnaya, RU-119072, 
Moscow, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
30   - produse de cofetărie; vafele; prăjituri; produse 

cerealiere; fulgi din produse cerealiere; pro-
duse de cofetărie pe bază de făină; produse 
de cofetărie pe bază de arahide şi/sau pe 
bază de migdale; pateuri; cacao; produse din 
cacao; caramelă; bomboane; bomboane de 
mentă; fursecuri; mâncăruri pe bază de făină; 
dropsuri; jeleuri de fructe (produse de cofe-
tărie); marţipan; îngheţată; băuturi din cacao 
cu lapte, băuturi din ciocolată cu lapte, băuturi 
pe bază de ciocolată; băuturi pe bază de 
cacao; tablete (produse de cofetărie); piş-
coturi, biscuiţi; fondante (produse de cofe-
tărie); praline; turte dulci; dulciuri, inclusiv 
bomboane din pastă de fructe, prăjituri cu 
albuş bătut, torturi din vafele, paste de fructe, 
de ciocolată, de ciocolată şi nuci; pesmeţi; 
torturi cu fructe şi pomuşoare; halva; cioco-
lată; produse de patiserie. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 023775 
(220) 2008.07.03 
(730) SANSINDCOM S.R.L., MD 

Str. Ghioceilor nr. 1, pav. 9, MD-2008,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde (100% panton 

7482C, C:95, M:0, Y:90, K:0, R:0, G:171, 
B:105), albastru (CMYK Sky Blue C:100, 
M20, Y0, K0, R0, G124, B195), negru. 

(511) NCL(9) 
44   - servicii medicale; servicii de igienă şi de 

îngrijire a frumuseţii pentru oameni. 
 

(531) CFE(5) 01.15.23; 02.01.23; 04.05.05; 26.11.12; 
26.11.21; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 023778 
(220) 2008.06.26 
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo "Inform-

tehnika i Promsveazi", RU 
Zelionîi prospect, d. 23/43, str. 1, 111401, 
Moskva, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente electrice; aparate 

pentru înregistrarea, transmiterea, reprodu-
cerea sunetului sau imaginii; suporturi magne-
tice de înregistrare; echipamente de prelucra-
re a informaţiei şi calculatoare, discuri pentru 
înregistrări audio; 

 

35   - vânzări de produse prin mijlocitori; agenţii de 
import-export; consultanţă profesională în 
afaceri; 

 

36   - operaţiuni factoriale; 
 

37   - reparaţii; instalarea utilajelor; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

42   - programare; elaborare de programe pentru 
calculatoare; închirierea timpului de lucru la 
maşină; cercetări şi elaborări ştiinţifice şi in-
dustriale; servicii în domeniul creării şi elabo-
rării „know-how”; consultanţă pe probleme de 
proprietate intelectuală; licenţierea obiectelor 
de proprietate intelectuală. 

 

 
 
 
(210) 023779 
(220) 2008.06.26 
(730) Zakrîtoe akţionernoe obşcestvo "Inform-

tehnika i Promsveazi", RU 
Zelionîi prospect, d. 23/43, str. 1, 111401, 
Moskva, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente electrice; aparate 

pentru înregistrarea, transmiterea, reproduce-
rea sunetului sau imaginii; suporturi magne-
tice de înregistrare; echipamente de prelucra-
re a informaţiei şi calculatoare, discuri pentru 
înregistrări audio; 

 

35   - vânzări de produse prin mijlocitori; agenţii de 
import-export; consultanţă profesională în 
afaceri; 

 

36   - operaţiuni factoriale; 
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37   - reparaţii; instalarea utilajelor; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

42   - programare; elaborare de programe pentru 
calculatoare; închirierea timpului de lucru la 
maşină; cercetări şi elaborări ştiinţifice şi 
industriale; servicii de implementare a aces-
tora în producere; servicii de tipul engineering; 
servicii în domeniul creării şi elaborării „know-
how”; consultanţă pe probleme de proprietate 
intelectuală; licenţierea obiectelor de pro-
prietate intelectuală. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023780 
(220) 2008.07.07 
(730) DEPOFARM S.R.L., MD 

Str. Arteziană nr. 13, MD-6501, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice; produse igienice de uz 

medical; plasturi, material pentru pansamente; 
dezinfectante. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023781 
(220) 2008.06.27 
(730) Orange Personal Communications Servi-

ces Limited, GB 
St. James Court, Great Park Road, 
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, 
Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente electrice şi electronice 

de comunicaţie şi telecomunicaţie; aparate şi 
instrumente de comunicaţie şi telecomu-
nicaţie; aparate şi instrumente electrice şi 
electronice, toate pentru procesarea, înre-

gistrarea, păstrarea, transmiterea, regăsirea 
sau recepţia datelor; aparate şi instrumente 
pentru înregistrarea, transmiterea, amplifica-
rea sau reproducerea sunetului, imaginilor, 
informaţiei sau a datelor codificate; camere de 
luat vederi; aparate, instrumente şi echipa-
ment de fotografiat; aparate, instrumente şi 
echipament pentru procesarea imaginilor; 
aparate şi instrumente de televiziune şi radio; 
emiţătoare şi receptoare de telecomunicaţie, 
de difuzare a programelor radio şi televizate; 
aparate de acces la programe difuzate sau 
transmise; holograme; calculatoare; echipa-
ment periferic pentru calculatoare; circuite 
electronice programate informative de tran-
smisie; programe de calculator; software de 
calculator; discuri, benzi şi fire electrice care 
sunt purtătoare magnetice de informaţie; 
cartele magnetice fără înregistrare şi înre-
gistrate în prealabil; cartele cu informaţie; 
cartele de memorie; smart carduri; cartele ce 
conţin microprocesoare; cartele cu circuit 
integrat; cartele electronice de identificare; 
cartele telefonice; cartele de credit telefonice; 
cartele de credit; fişe de plată; cartele pentru 
jocuri electronice destinate pentru folosirea cu 
telefoane; CD ROM-uri; purtătoare de infor-
maţie magnetice, digitale, optice; purtătoare 
de informaţie magnetice, digitale şi optice 
pentru înregistrarea şi păstrarea informaţiei 
(fără înregistrare şi înregistrate în prealabil); 
software pentru calculatoare livrate din Inter-
net; publicaţii electronice (încărcabile) acor-
date on-line din bazele de date ale calcu-
latoarelor sau Internet; software de calcula-
toare şi aparate de telecomunicaţii (inclusiv 
modeme) care fac posibilă conectarea cu 
bazele de date, reţelele din regiunea locală şi 
Internet; software de calculatoare care fac 
posibile serviciile de teleconferinţe, videocon-
ferinţe şi servicii video prin telefon; software 
de calculatoare care fac posibilă căutarea şi 
regăsirea datelor; software de calculatoare 
pentru accesul la bazele de date, serviciile de 
telecomunicaţie, reţelele de calculatoare şi 
avizierele electronice; software pentru jocurile 
de calculator; muzică digitală (încărcabilă) 
acordată din baza de date de calculator sau 
din Internet; muzică digitală (încărcabilă) 
acordată din MP3 Internet web-site-uri; dispo-
zitive pentru reproducerea muzicii recepţio-
nată din Internet; dispozitive de reproducere 
MP3; fotografii, imagini, reprezentări grafice, 
sound bytes, filme, înregistrări video şi 
programe audiovizuale (încărcabile) acordate 
on-line sau din baze de date de calculator sau 
Internet sau Internet web-site-uri; aparate şi 
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instrumente de monitorizare la distanţă; soft-
ware de calculatoare utilizate în monitoring la 
distanţă; emiţătoare şi receptoare de satelit; 
sateliţi de telecomunicaţie şi difuzare; faruri 
pentru radiotelefoane şi antene pentru tele-
foane; fire şi cabluri electrice; cabluri optice; 
fire de rezistenţă; electrozi; sisteme şi insta-
laţii de telecomunicaţie; terminale pentru 
reţele telefonice; comutatoare telefonice; apa-
rate de telecomunicaţie, de păstrare, tran-
sformare şi procesare a semnalului de intrare; 
echipament telefonic; echipament pentru tele-
foane fixate, transportabile, mobile, automate 
sau activate prin voce; terminale multimedia; 
terminale interactive pentru expunerea şi 
comandarea produselor şi serviciilor; aparate 
şi instrumente de paging, radio paging şi 
radiotelefonice; telefoane, telefoane mobile şi 
microtelefoane; telecopiatoare; accesorii pen-
tru telefoane şi microtelefoane; adaptoare 
utilizate împreună cu telefoane; încărcătoare 
de baterii utilizate împreună cu telefoane; 
unităţi montate în mese sau automobile 
încorporând un difuzor pentru a permite utili-
zarea automată a microtelefoanelor; suporturi 
pentru microtelefoane în interiorul automo-
bilelor; genţi şi tocuri special adaptate pentru 
păstrarea sau transportarea telefoanelor por-
tative şi a echipamentului şi accesoriilor tele-
fonice; organizere personale computerizate; 
antene; baterii; microprocesoare; tastaturi; 
modeme; maşini de calculat; ecrane indica-
toare (display screens); sisteme electronice 
globale de poziţionale; aparate şi instrumente 
electronice navigaţionale, de depistare şi de 
poziţionare; aparate şi instrumente de moni-
toring (altul decât monitoring in-vivo); aparate 
şi instrumente de radio; aparate şi instru-
mente electrice de control, testare (alta decât 
testarea in-vivo), semnalizare, verificare (su-
praveghere) şi instruire; aparate şi instru-
mente optice şi electrooptice; filme video; 
aparate şi echipament audiovizual; echipa-
ment şi aparate pentru jocurile electronice; 
accesorii electrice şi electronice şi echipament 
periferic proiectat şi adaptat pentru utilizare cu 
calculatoare, aparate audiovizuale şi echipa-
ment şi aparate pentru jocurile electronice; 
părţi şi fitinguri pentru toate produsele sus-
menţionate; 

 

38   - servicii în vederea telecomunicaţiilor; servicii 
în vederea comunicaţiilor; servicii telefonice, 
servicii în vederea telefoniei mobile, facsimi-
lelor, telexurilor, colectării şi transmiterii me-
sajelor, radiopagingului, devierii sunetelor, 
răspunderii automate, serviciu de informaţii 
telefonice şi poşta electronică; transmiterea, 

livrarea şi recepţionarea sunetelor, datelor, 
imaginilor, muzicii şi informaţiei; servicii în 
vederea livrării mesajelor electronice; servicii 
informative on-line referitoare la telecomuni-
caţii; servicii în vederea schimbului de date; 
transferul datelor prin telecomunicaţie; servicii 
în vederea comunicaţiilor prin satelit; servicii 
de difuzare; difuzarea sau transmiterea pro-
gramelor radio sau televizate şi a filmelor, 
programelor de teleshopping şi webshopping; 
servicii în vederea textelor video, teletextelor 
şi datelor video; difuzarea şi livrarea conţinu-
tului multimedia prin reţele de comunicaţie 
electronice; servicii în vederea mesajelor 
video; servicii în vederea conferinţelor video; 
servicii în vederea telefoanelor video; teleco-
municaţie informaţională (inclusiv web-pagini), 
programe de calculator şi orice alte date; 
aprovizionarea accesului uzual la Internet; 
aprovizionarea conectărilor de telecomunica-
ţie sau a link-urilor la Internet sau la baze de 
date; aprovizionarea accesului uzual la 
Internet (furnizori de servicii); aprovizionarea 
şi operarea conferinţelor electronice, grupuri-
lor de discuţie şi chat room; aprovizionarea 
accesului la web-site-urile muzical-digitale în 
Internet; aprovizionarea accesului la web-site-
urile MP3 în Internet; oferirea muzicii digitale 
prin telecomunicaţii; aprovizionarea accesului 
la infrastructurile de telecomunicaţie pentru 
alţi operatori; operarea şi aprovizionarea 
mijloacelor de căutare; servicii de acordare a 
accesului la telecomunicaţii; transmiterea me-
sajelor şi imaginilor cu ajutorul calculatorului; 
comunicaţie prin calculator; serviciile agen-
ţiilor de ştiri; transmiterea ştirilor şi informaţiei 
privind actualităţile; închirierea, leasing-ul sau 
arendarea aparatelor, instrumentelor, instala-
ţiilor sau componentelor utilizate pentru acor-
darea serviciilor sus-menţionate; servicii con-
sultative, informaţie şi consultaţii referitoare la 
toate cele sus-menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi proiectare referitoare la 
acestea; servicii ale laboratoarelor de cerce-
tare; managementul proiectelor de cercetare, 
de construcţie şi de elaborare; cercetări, 
proiectări şi elaborări industriale; cercetări 
tehnice; servicii de cercetare, proiectare şi 
elaborare referitor la calculatoare, programe 
de calculator, sisteme de calculator, soluţii de 
aplicare a software de calculator, sisteme de 
procesare a datelor, managementul datelor, 
sisteme de procesare a informaţiei compute-
rizate, servicii de comunicaţie, soluţii de 
comunicaţie, sisteme de comunicaţie şi inter-
feţe de reţea; servicii în domeniul calcula-
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toarelor; întreţinerea tehnică, modernizarea şi 
proiectarea hardware de calculator, firmware 
de calculator, software de calculator şi pro-
grame de calculator; servicii de programare 
pentru calculatoare; pregătirea şi furnizarea 
informaţiei cu privire la calculatoare şi echi-
pament de reţele de calculator; servicii de 
consultanţă tehnică în domeniul tehnologiei 
informaţionale şi telecomunicaţiei; proiectare 
şi elaborare a sistemelor de calculatoare şi a 
sistemelor şi echipamentului de telecomu-
nicaţie; servicii în domeniul managementului 
de calculator; servicii operaţionale de suport 
pentru reţele de calculator, reţele de teleco-
municaţie şi reţele de transmitere a datelor; 
servicii în regim on-line în domeniul calcula-
toarelor; servicii de programare prestate în 
regim on-line; furnizarea accesului la o reţea 
electronică on-line pentru căutarea informa-
ţiei; închiriere de calculatoare; proiectare, 
desen şi înscrierea link-urilor, toate destinate 
pentru compilarea paginilor web pe Internet; 
servicii virtuale şi interactive de creare a 
imaginilor; crearea, operarea şi întreţinerea 
tehnică a bazelor de date, intrareţelelor şi site-
urilor web; hosting-ul site-urilor web ce aparţin 
terţilor; instalarea şi întreţinerea tehnică a 
software de calculator; leasing-ul timpului de 
acces la o bază de date de calculator; 
leasing-ul timpului de acces la buletinul com-
puterial şi forumuri şi la reţele de calculator; 
servicii prestate de furnizori de servicii 
Internet; compilarea, crearea şi întreţinerea 
tehnică a unui registru de nume de domene; 
crearea, operarea şi întreţinerea tehnică a 
site-urilor web, paginilor web şi portalurilor 
pentru înregistrarea textelor, imaginilor şi 
muzicii furnizate prin calculatoare sau tele-
foane mobile; furnizarea serviciilor informative 
şi consultative în regim on-line de la o bază 
de date de calculator sau prin Internet; 
informaţie meteorologică; servicii de prestare 
a informaţiei cu privire la vreme; servicii de 
design interior; servicii informative şi consul-
tative referitoare la toate serviciile sus-
menţionate. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023782 
(220) 2008.06.27 
(730) Orange Personal Communications Servi-

ces Limited, GB 
St. James Court, Great Park Road, 
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, 
Regatul Unit 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente electrice şi electronice 

de comunicaţie şi telecomunicaţie; aparate şi 
instrumente de comunicaţie şi telecomuni-
caţie; aparate şi instrumente electrice şi 
electronice, toate pentru procesarea, înregi-
strarea, păstrarea, transmiterea, regăsirea 
sau recepţia datelor; aparate şi instrumente 
pentru înregistrarea, transmiterea, amplifica-
rea sau reproducerea sunetului, imaginilor, 
informaţiei sau a datelor codificate; camere de 
luat vederi; aparate, instrumente şi echipa-
ment de fotografiat; aparate, instrumente şi 
echipament pentru procesarea imaginilor; 
aparate şi instrumente de televiziune şi radio; 
emiţătoare şi receptoare de telecomunicaţie, 
de difuzare a programelor radio şi televizate; 
aparate de acces la programe difuzate sau 
transmise; holograme; calculatoare; echipa-
ment periferic pentru calculatoare; circuite 
electronice programate informative de tran-
smisie; programe de calculator; software de 
calculator; discuri, benzi şi fire electrice care 
sunt purtătoare magnetice de informaţie; 
cartele magnetice fără înregistrare şi înre-
gistrate în prealabil; cartele cu informaţie; 
cartele de memorie; smart carduri; cartele ce 
conţin microprocesoare; cartele cu circuit 
integrat; cartele electronice de identificare; 
cartele telefonice; cartele de credit telefonice; 
cartele de credit; fişe de plată; cartele pentru 
jocuri electronice destinate pentru folosirea cu 
telefoane; CD ROM-uri; purtătoare de infor-
maţie magnetice, digitale, optice; purtătoare 
de informaţie magnetice, digitale şi optice 
pentru înregistrarea şi păstrarea informaţiei 
(fără înregistrare şi înregistrate în prealabil); 
software pentru calculatoare livrate din Inter-
net; publicaţii electronice (încărcabile) acor-
date on-line din bazele de date ale cal-
culatoarelor sau Internet; software de calcu-
latoare şi aparate de telecomunicaţii (inclusiv 
modeme) care fac posibilă conectarea cu 
bazele de date, reţelele din regiunea locală şi 
Internet; software de calculatoare care fac 
posibile serviciile de teleconferinţe, videocon-
ferinţe şi servicii video prin telefon; software 
de calculatoare care fac posibilă căutarea şi 
regăsirea datelor; software de calculatoare 
pentru accesul la bazele de date, serviciile de 
telecomunicaţie, reţelele de calculatoare şi 
avizierele electronice; software pentru jocurile 
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de calculator; muzică digitală (încărcabilă) 
acordată din baza de date de calculator sau 
din Internet; muzică digitală (încărcabilă) 
acordată din MP3 Internet web-site-uri; dispo-
zitive pentru reproducerea muzicii recepţio-
nată din Internet;  dispozitive  de  reproducere 

 MP3; fotografii, imagini, reprezentări grafice, 
sound bytes, filme, înregistrări video şi pro-
grame audiovizuale (încărcabile) acordate on-
line sau din baze de date de calculator sau 
Internet sau Internet web-site-uri; aparate şi 
instrumente de monitorizare la distanţă; soft-
ware de calculatoare utilizate în monitoring la 
distanţă; emiţătoare şi receptoare de satelit; 
sateliţi de telecomunicaţie şi difuzare; faruri 
pentru radiotelefoane şi antene pentru tele-
foane; fire şi cabluri electrice; cabluri optice; 
fire de rezistenţă; electrozi; sisteme şi insta-
laţii de telecomunicaţie; terminale pentru 
reţele telefonice; comutatoare telefonice; apa-
rate de telecomunicaţie, de păstrare, transfor-
mare şi procesare a semnalului de intrare; 
echipament telefonic; echipament pentru tele-
foane fixate, transportabile, mobile, automate 
sau activate prin voce; terminale multimedia; 
terminale interactive pentru expunerea şi 
comandarea produselor şi serviciilor; aparate 
şi instrumente de paging, radio paging şi 
radiotelefonice; telefoane, telefoane mobile şi 
microtelefoane; telecopiatoare; accesorii pen-
tru telefoane şi microtelefoane; adaptoare 
utilizate împreună cu telefoane; încărcătoare 
de baterii utilizate împreună cu telefoane; 
unităţi montate în mese sau automobile 
încorporând un difuzor pentru a permite utili-
zarea automată a microtelefoanelor; suporturi 
pentru microtelefoane în interiorul automo-
bilelor; genţi şi tocuri special adaptate pentru 
păstrarea sau transportarea telefoanelor 
portative şi a echipamentului şi accesoriilor 
telefonice; organizere personale computeri-
zate; antene; baterii; microprocesoare; tasta-
turi; modeme; maşini de calculat; ecrane 
indicatoare (display screens); sisteme electro-
nice globale de poziţionale; aparate şi instru-
mente electronice navigaţionale, de depistare 
şi de poziţionare; aparate şi instrumente de 
monitoring (altul decât monitoring in-vivo); 
aparate şi instrumente de radio; aparate şi 
instrumente electrice de control, testare (alta 
decât testarea in-vivo), semnalizare, verificare 
(supraveghere) şi instruire; aparate şi instru-
mente optice şi electrooptice; filme video; 
aparate şi echipament audiovizual; echipa-
ment şi aparate pentru jocurile electronice; 
accesorii electrice şi electronice şi echipament 
periferic proiectat şi adaptat pentru utilizare cu 
calculatoare, aparate audiovizuale şi echipa-

ment şi aparate pentru jocurile electronice; 
părţi şi fitinguri pentru toate produsele sus-
menţionate; 

 
 

38   - servicii în vederea telecomunicaţiilor; servicii 
în vederea comunicaţiilor; servicii telefonice, 
servicii în vederea telefoniei mobile, facsimi-
lelor, telexurilor, colectării şi transmiterii mesa-
jelor, radiopagingului, devierii sunetelor, ră-
spunderii automate, serviciu de informaţii 
telefonice şi poşta electronică; transmiterea, 
livrarea şi recepţionarea sunetelor, datelor, 
imaginilor, muzicii şi informaţiei; servicii în 
vederea livrării mesajelor electronice; servicii 
informative on-line referitoare la telecomu-
nicaţii; servicii în vederea schimbului de date; 
transferul datelor prin telecomunicaţie; servicii 
în vederea comunicaţiilor prin satelit; servicii 
de difuzare; difuzarea sau transmiterea pro-
gramelor radio sau televizate şi a filmelor, 
programelor de teleshopping şi webshopping; 
servicii în vederea textelor video, teletextelor 
şi datelor video; difuzarea şi livrarea conţinu-
tului multimedia prin reţele de comunicaţie 
electronice; servicii în vederea mesajelor 
video; servicii în vederea conferinţelor video; 
servicii în vederea telefoanelor video; teleco-
municaţie informaţională (inclusiv web-pagini), 
programe de calculator şi orice alte date; 
aprovizionarea accesului uzual la Internet; 
aprovizionarea conectărilor de telecomuni-
caţie sau a link-urilor la Internet sau la baze 
de date; aprovizionarea accesului uzual la 
Internet (furnizori de servicii); aprovizionarea 
şi operarea conferinţelor electronice, grupu-
rilor de discuţie şi chat room; aprovizionarea 
accesului la web-site-urile muzical-digitale în 
Internet; aprovizionarea accesului la web-site-
urile MP3 în Internet; oferirea muzicii digitale 
prin telecomunicaţii; aprovizionarea accesului 
la infrastructurile de telecomunicaţie pentru 
alţi operatori; operarea şi aprovizionarea 
mijloacelor de căutare; servicii de acordare a 
accesului la telecomunicaţii; transmiterea 
mesajelor şi imaginilor cu ajutorul calcula-
torului; comunicaţie prin calculator; serviciile 
agenţiilor de ştiri; transmiterea ştirilor şi infor-
maţiei privind actualităţile; închirierea, leasing-
ul sau arendarea aparatelor, instrumentelor, 
instalaţiilor sau componentelor utilizate pentru 
acordarea serviciilor sus-menţionate; servicii 
consultative, informaţie şi consultaţii referi-
toare la cele sus-menţionate; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi proiectare referitoare la 
acestea; servicii ale laboratoarelor de cerce-
tare; managementul proiectelor de cercetare, 
de construcţie şi de elaborare; cercetări, 
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proiectări şi elaborări industriale; cercetări 
tehnice; servicii de cercetare, proiectare şi 
elaborare referitor la calculatoare, programe 
de calculator, sisteme de calculator, soluţii de 
aplicare a software de calculator, sisteme de 
procesare a datelor, managementul datelor, 
sisteme de procesare a informaţiei compu-
terizate, servicii de comunicaţie, soluţii de 
comunicaţie, sisteme de comunicaţie şi inter-
feţe de reţea; servicii în domeniul calculatoa-
relor; întreţinerea tehnică, modernizarea şi 
proiectarea hardware de calculator, firmware 
de calculator, software de calculator şi pro-
grame de calculator; servicii de programare 
pentru calculatoare; pregătirea şi furnizarea 
informaţiei cu privire la calculatoare şi echi-
pament de reţele de calculator; servicii de 
consultanţă tehnică în domeniul tehnologiei 
informaţionale şi telecomunicaţiei; proiectarea 
şi elaborarea sistemelor de calculatoare şi 
sistemelor şi echipamentului de telecomuni-
caţie; servicii în domeniul managementului de 
calculator; servicii operaţionale de suport 
pentru reţele de calculator, reţele de teleco-
municaţie şi reţele de transmitere a datelor; 
servicii în regim on-line în domeniul calcula-
toarelor; servicii de programare prestate în 
regim on-line; furnizarea accesului la o reţea 
electronică on-line pentru căutarea informa-
ţiei; închiriere de calculatoare; proiectare, 
desen şi înscrierea link-urilor, toate destinate 
pentru compilarea paginilor web pe Internet; 
servicii virtuale şi interactive de creare a 
imaginilor; crearea, operarea şi întreţinerea 
tehnică a bazelor de date, intrareţelelor şi site-
urilor web; hosting-ul site-urilor web ce aparţin 
terţilor; instalarea şi întreţinerea tehnică a 
software de calculator; leasing-ul timpului de 
acces la o bază de date de calculator; 
leasing-ul timpului de acces la buletinul com-
puterial şi forumuri şi la reţele de calculator; 
servicii prestate de furnizori de servicii 
Internet; compilarea, crearea şi întreţinerea 
tehnică a unui registru de nume de domene; 
crearea, operarea şi întreţinerea tehnică a 
site-urilor web, paginilor web şi portalurilor 
pentru înregistrarea textelor, imaginilor şi 
muzicii furnizate prin calculatoare sau tele-
foane mobile; furnizarea serviciilor informative 
şi consultative în regim on-line de la o bază 
de date de calculator sau prin Internet; 
informaţie meteorologică; servicii de prestare 
a informaţiei cu privire la vreme; servicii de 
design interior; servicii informative şi consul-
tative referitoare la toate serviciile sus-
menţionate. 

 

 

(210) 023783 
(220) 2008.07.01 
(730) ACVATIR S.R.L., MD 

Str. Sovetscaia nr. 1, MD-3300, Tiraspolul 
Nou, Tiraspol, TDS Nistrului, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; 

 

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; 

 

40   - tratament de materiale; 
 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023784 
(220) 2008.07.01 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere. 
 

 
 
 
(210) 023785 
(220) 2008.06.27 
(730) NOVARTIS AG, CH 

CH-4002 BASEL, Elveţia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023786 
(220) 2008.06.30 
(730) DANICI Serghei, MD 

Str. Mirceşti nr. 23, bloc 1, ap.16, MD-2049, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cafeniu, alb, bej. 
(511) NCL(9) 
29   - carne, păsări şi vânat; extracte din carne; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială. 

 

(531) CFE(5) 08.05.01; 08.05.02; 08.05.10; 25.01.06; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 023787 
(220) 2008.06.30 
(730) IBRIŞIM Alexandr, MD 

Str. Braniştii nr. 11, ap. 34, MD-2068,  
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau 

bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă 
necuprinse în alte clase; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; servicii prestate 
de magazine. 

 

(531) CFE(5) 26.01.06; 26.01.24; 27.05.06. 
 
 
 
(210) 023789 
(220) 2008.06.30 
(730) JARZMUS Waldemar, PL 

35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 32/7,  
Polonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, gri. 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.03; 29.01.12. 
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(210) 023790 
(220) 2008.07.03 
(730) WINE INTERNATIONAL PROJECT S.R.L., 

întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023791 
(220) 2008.06.30 
(730) MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi 

existentă conform legilor statului Delaware, 
US 
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, 
Illinois 60196, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - telefoane, telefoane celulare, radiouri cu două 

direcţii, transmiţătoare-receptoare radio, asis-
tenţi digitali personali, playere portative audio 
şi video, dispozitive pentru mesaje electro-
nice, dispozitive portative pentru jocuri, came-
re electronice, în special camere digitale, 
camere video; software de calculatoare pentru 
comerţul electronic destinat plasării sigure a 
comenzilor şi efectuării plăţilor de către 
utilizatori în domeniul tranzacţiilor de afaceri 
electronice prin reţelele globale de calculatoa-
re, reţelele de telecomunicaţii sau prin inter-
mediul semnalelor radio provenite de la 
echipament de telecomunicaţii, inclusiv mode-
me radio; dispozitive de poziţionare globală, 
baterii, dispozitive pentru încărcarea bateriilor 
şi adaptoare de energie electrică; 

 

38   - servicii în domeniul telefoniei fără fir şi tran-
smiterea electronică a datelor şi a documen-
telor prin reţelele de comunicaţii şi reţelele 
globale de calculatoare. 

 

 
 
 

(210) 023792 
(220) 2008.06.30 
(730) MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi 

existentă conform legilor statului Delaware, 
US 
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, 
Illinois 60196, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - telefoane, telefoane celulare, radiouri cu două 

direcţii, transmiţătoare-receptoare radio, asis-
tenţi digitali personali, playere portative audio 
şi video, dispozitive pentru mesaje electro-
nice, dispozitive portative pentru jocuri, came-
re electronice, în special camere digitale, 
camere video; software de calculatoare pentru 
comerţul electronic destinat plasării sigure a 
comenzilor şi efectuării plăţilor de către 
utilizatori în domeniul tranzacţiilor de afaceri 
electronice prin reţelele globale de calcula-
toare, reţelele de telecomunicaţii sau prin 
intermediul semnalelor radio provenite de la 
echipament de telecomunicaţii, inclusiv mode-
me radio; dispozitive de poziţionare globală, 
baterii, dispozitive pentru încărcarea bateriilor 
şi adaptoare de energie electrică; 

 

38   - servicii în domeniul telefoniei fără fir şi tran-
smiterea electronică a datelor şi a documen-
telor prin reţelele de comunicaţii şi reţelele 
globale de calculatoare. 

 

 
 
 
(210) 023793 
(220) 2008.06.30 
(730) Honeywell International Inc., corporaţie 

din statul Delaware, US 
101 Columbia Road, Morristown, New 
Jersey, 07962, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - filtre de aer; filtre de ulei; filtre de combustibil; 

cartuşe filtrante; părţi de motoare şi fitinguri 
pentru produsele sus-menţionate. 
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(210) 023794 
(220) 2008.06.30 
(730) Honeywell International Inc., corporaţie 

din statul Delaware, US 
101 Columbia Road, Morristown, New 
Jersey, 07962, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - filtre de aer; filtre de ulei; filtre de combustibil; 

cartuşe filtrante; părţi de motoare şi fitinguri 
pentru produsele sus-menţionate. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.01.02; 27.05.21; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 023795 
(220) 2008.06.30 
(730) Jiangling Motors Co., Ltd., CN 

509 Yingbin North Road, Nanchang City,  
Jiangxi Province, 330001, China 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
12   - automobile; camioane; furgoane (vehicule); 

automobile sportive; autobuze; autocare; re-
morci auto; huse de vehicule; motociclete; 
anvelope de automobil (pneuri). 

 

(531) CFE(5) 26.03.04; 26.03.24. 
 
 
 
(210) 023796 
(220) 2008.06.30 
(730) Jiangling Motors Co., Ltd., CN 

509 Yingbin North Road, Nanchang City,  
Jiangxi Province, 330001, China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
12   - automobile; camioane; furgoane (vehicule); 

automobile sportive; autobuze; autocare; re-
morci auto; huse de vehicule; motociclete; 
anvelope de automobil (pneuri). 

 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 023797 
(220) 2008.07.01 
(730) PROCONSULTING S.R.L., MD 

Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23, bloc 9, 
oficiul 4, MD-2004, Chişinău, Republica 
Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: roşu, alb. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator; 

 

45   - servicii juridice. 
 

(531) CFE(5) 07.01.03; 27.05.24; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 023798 
(220) 2008.07.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 023799 
(220) 2008.07.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
 
 

(210) 023800 
(220) 2008.07.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 023801 
(220) 2008.07.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 023802 
(220) 2008.07.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
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(210) 023803 
(220) 2008.07.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 023804 
(220) 2008.07.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 023805 
(220) 2008.07.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(210) 023806 
(220) 2008.07.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 023807 
(220) 2008.07.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 023808 
(220) 2008.07.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
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(210) 023809 
(220) 2008.07.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 023810 
(220) 2008.07.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 023811 
(220) 2008.07.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 023812 
(220) 2008.07.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 023813 
(220) 2008.07.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 023814 
(220) 2008.07.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 023815 
(220) 2008.07.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
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(210) 023816 
(220) 2008.07.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 023817 
(220) 2008.07.02 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare. 
 

 
 
 
(210) 023818 
(220) 2008.07.17 
(730) TARGET ADVERTISING S.R.L., întreprindere 

mixtă, MD 
Str. Independenţei nr. 7, bloc 2, ap. 18,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

 
 
 

(210) 023819 
(220) 2008.07.01 
(730) Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin", 

MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023820 
(220) 2008.07.01 
(730) Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin", 

MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023822 
(220) 2008.07.01 
(730) Ofutin Olexandr, UA 

Vul. Uspensica, 2, corp. G, cv. 23, Odesa, 
65014, Ucraina 

(540)  
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(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 24.01.20; 24.01.25; 26.01.02; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023823 
(220) 2008.07.01 
(730) Obşcestvo s ogranicennoi otvetstvennostiiu 

"Sovmestnoe predpriiatie NIDAN-
EKOFRUKT", RU 
Ul. Okrujnaia, d. 36, 630020 g. Novosibirsk, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - alimente pentru sugari. 
 

 
 
 
(210) 023824 
(220) 2008.07.03 
(730) ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP 

S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 42, bloc 6,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb. 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării lem-
nului; materiale colorante; mordanţi; răşini 

naturale în stare brută; metale sub formă de 
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori, 
decoratori, tipografi şi artişti; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale pen-
tru 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 tran-
sportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; case de bani, produse meta-
lice necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-
nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau comanda curentului electric; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 
reproducerea sunetului sau imaginilor; supor-
turi de înregistrare magnetice, discuri acus-
tice; distribuitoare automate şi mecanisme 
pentru aparate cu preplată; case înregistra-
toare, maşini de calculat, echipament pentru 
prelucrarea informaţiei şi calculatoare; extinc-
toare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de imprime-
rie; articole pentru legătorie; fotografii; pape-
tărie; adezivi (materiale de lipit) pentru pape-
tărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse 
în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, 
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori 
ai tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 
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22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(necuprinse în alte clase); materiale de um-
plutură (cu excepţia cauciucului sau mate-
rialelor plastice); materiale textile fibroase 
brute; 

 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
import-export, servicii prestate de reţea de 
magazine; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor, 
distribuirea mărfurilor; organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.24; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 023825 
(220) 2008.07.03 
(730) ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP 

S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 42, bloc 6,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
import-export, servicii prestate de reţea de 
magazine; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor, 
distribuirea mărfurilor; organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

 
 
 
(210) 023826 
(220) 2008.07.03 
(730) ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP 

S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 42, bloc 6,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau 
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necu-
prinse în alte clase; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
import-export, servicii prestate de reţea de 
magazine; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor, 
distribuirea mărfurilor; organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

 
 
 
(210) 023827 
(220) 2008.07.03 
(730) ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP 

S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 42, bloc 6,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului; 
 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
import-export, servicii prestate de reţea de 
magazine; 
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39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor, 
distribuirea mărfurilor; organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 023828 
(220) 2008.07.03 
(730) ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP 

S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 42, bloc 6,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

23   - fire de uz textil; 
 

24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 
clase; cuverturi de pat şi de masă; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

26   - dantele, broderii, panglici şi şireturi, nasturi, 
capse, copci, ace şi ace cu gămălie; flori 
artificiale; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
import-export, servicii prestate de reţea de 
magazine; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor, 
distribuirea mărfurilor, organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

 
 
 
(210) 023829 
(220) 2008.07.16 
(730) Senatski D., întreprindere individuală, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 21/1, ap. 40,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 

sport neincluse în alte clase; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 26.11.02; 26.11.09; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 023830 
(220) 2008.07.02 
(730) Hangzhou Hikvision Digital Technology 

Co., Ltd., CN 
36 Macheng Road, Xihu District, Hangzhou, 
China 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate de procesare a datelor; circuite inte-

grate; panouri electronice pentru anunţuri; 
telefoane video; instalaţii electrice pentru 
prevenirea furtului; camere video; pompe de 
incendiu; cabluri electrice; aparate pentru 
înregistrarea distanţelor; aparate fotografice; 
aparate pentru siguranţa traficului feroviar; 
baterii de tensiune înaltă; ecrane radiologice 
de uz industrial; aparate pentru fototelegrafie; 
agende electronice. 

 

 
 
 
(210) 023831 
(220) 2008.07.02 
(730) NOVARTIS AG, CH 

4002 Basel, Elveţia 
(540)  
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(511) NCL(9) 
05   - preparate farmaceutice. 
 

 
 
 
(210) 023832 
(220) 2008.07.04 
(730) NOVA CASA S.R.L, societate comercială, 

MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 169, ap. (of.) 8, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte şi coifuri; 
 

35   - publicitate, management în sfera busines-
sului; 

 

41   - divertisment. 
 

(531) CFE(5) 02.09.14; 26.13.01; 27.07.01; 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023834 
(220) 2008.07.04 
(730) POTORAC Victor, MD 

Str. Pavel Boţu nr. 13, bloc 1, MD-2009,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor, servicii prestate 
de magazine de firmă; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 
 

(210) 023835 
(220) 2008.06.17 
(730) MAVICOM NORD S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. N. Testemiţeanu nr. 24, MD-4601, 
Edineţ, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: "CLASSIC". 
(511) NCL(9) 
32   - ape minerale, gazoase, sucuri şi alte băuturi 

nealcoolice din fructe sau cu gust de fructe; 
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor cu gust de fructe. 

 

 
 
 
(210) 023836 
(220) 2008.07.11 
(730) VINREAL S.R.L., MD 

Str. Ferapontievscaia nr. 1, MD-3801, 
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023837 
(220) 2008.07.11 
(730) VINREAL S.R.L., MD 

Str. Ferapontievscaia nr. 1, MD-3801, 
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 023838 
(220) 2008.07.11 
(730) VINREAL S.R.L., MD 

Str. Ferapontievscaia nr. 1, MD-3801, 
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023839 
(220) 2008.07.11 
(730) VINREAL S.R.L., MD 

Str. Ferapontievscaia nr. 1, MD-3801, 
Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023845 
(220) 2008.07.04 
(310) 006680987 
(320) 2008.02.19 
(330) EM 
(730) Thomson Finance S.A., CH 

Landis & Gyr-Strasse 3, CH-6300 Zug, 
Elveţia 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
09   - discuri compacte audio; discuri compacte 

video; discuri compacte cu memorie doar 
pentru citire; programe de operare pentru 
calculatoare; programe pentru calculatoare; 
software de calculatoare referitoare la colec-
tare şi distribuire de date, schimburi finan-
ciare, negocieri de acţiuni, negocieri de măr-
furi, tranzacţii financiare, agenţii de ştiri, legis-
laţie, sănătate, asigurări, ştiinţă, ştiinţe sociale 
şi produse farmaceutice; suporturi de date 
magnetice, suporturi de date optice; discuri 
magnetice; cartele magnetice cu cod; interfeţe 
pentru calculatoare; teleimprimatoare; aparate 
şi instrumente de telecomunicaţii; calcula-
toare; tastaturi de calculator; dispozitive peri-
ferice pentru calculatoare; imprimante folosite 
cu calculatoare; modeme; mausuri; terminale 
de calculatoare; 

 

16   - cărţi; periodice; publicaţii; fotografii; 
 

35   - publicitate; distribuire de materiale publicitare; 
estimări de afaceri; informaţii de afaceri; 
investigaţii de afaceri; administrare comer-
cială; informaţii comerciale; previziuni econo-
mice; închiriere de maşini şi echipamente de 
birou; cercetări de afaceri; informaţii statistice; 
servicii de revizuire a costurilor de sănătate 
destinate informaţiilor în domeniul sănătăţii şi 
asigurărilor medicale şi informaţiilor pentru 
controlul costurilor medicale, pentru evaluarea 
pieţelor în domeniul sănătăţii şi pentru scopuri 
de cercetări; 

 

36   - analiză financiară; consultaţii financiare; eva-
luări fiscale; cotaţii la bursă; transferuri elec-
tronice de fonduri; asigurări; 

 

37   - instalarea, întreţinerea şi reparaţia sistemelor 
de calculatoare; 

 

38   - servicii de telecomunicaţii; difuzări; comuni-
caţii prin terminale de calculatoare; transmi-
tere de mesaje, informaţii şi imagini cu aju-
torul calculatoarelor; poştă electronică; tran-
smitere de mesaje; agenţii de ştiri; închirieri 
de aparate pentru transmiterea de mesaje; 
servicii telegrafice; comunicaţii prin fire; 

 

42   - închirierea accesului la baze de date de 
calculatoare; programare pentru calculatoare; 
închirieri de calculatoare; crearea software 
pentru calculatoare; modernizarea software 
pentru calculatoare; servicii de raportare a 
ştirilor; închiriere de software pentru calcu-
latoare; cercetări în domeniul calculatoarelor; 

 

44   - servicii de informare în domeniul medicinei şi 
sănătăţii; servicii de consultanţă în domeniul 
sănătăţii; oferirea rapoartelor statistice în 
domeniul sănătăţii; 

 

45   - servicii de cercetări juridice computerizate. 
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(210) 023847 
(220) 2008.07.08 
(730) STRAUSS ROMANIA S.R.L., societate 

comercială, RO 
Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector 3,  
Bucureşti, România 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
regruparea în avantajul terţilor a produselor 
din clasa 30 (cu excepţia transportului lor) 
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le 
cumpere comod; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

 
 
 
(210) 023851 
(220) 2008.07.16 
(730) NORTH AEGEAN SEA CANNERIES S.A., 

GR 
Stavrochori Industrial Area, P.O. Box 36,  
611 00 Kilkis, Grecia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, albastru-închis. 
(511) NCL(9) 
29   - peşte, produse din peşte conservate, con-

gelate, uscate şi preparate; carne,  păsări şi 
vânat; extracte din carne; fructe şi legume 
conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, 
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse 
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile. 

 

(531) CFE(5) 26.01.02; 26.01.20; 29.01.12. 
 

(210) 023852 
(220) 2008.07.08 
(310) 2008/72 
(320) 2008.01.17 
(330) LI 
(730) R & A Bailey & Co., IE 

Nangor House, Western Estate, Dublin 12,  
Irlanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, galben, galben-

cafeniu, roşu, alb, albastru-deschis, albastru-
închis, verde, verde-deschis. 

(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 06.07.11; 06.07.25; 25.01.12; 25.03.13; 
27.05.13; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 023854 
(220) 2008.07.09 
(730) Perdue Holdings, Inc., (a corporation 

organized and existing under the laws of 
the state Delaware), US 
1105 N. Market Street, Wilmington, Delaware 
19801, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile. 
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(210) 023855 
(220) 2008.07.10 
(730) Coast Stores Limited, GB 

TheTriangle, Stanton Harcourt Industrial 
Estate, Stanton Harcourt, Witney, Oxford-
shire OX29 5UT, Regatul Unit 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
14   - giuvaiergerie, bijuterii şi imitaţii de giuvaier-

gerie; pietre preţioase; metale preţioase şi 
aliajele lor şi produse din materialele men-
ţionate sau placate cu acestea, incluse în 
această clasă; ceasuri de mână şi ceasuri; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele; genţi, geamantane şi 
valize; saci; raniţe, ghiozdane, huse pentru 
seturi de călătorie, casete pentru articole de 
toaletă, numite "vanity cases", săculeţe, genţi 
de umăr, saci de voiaj, rucsacuri, sacoşe 
pentru provizii, saci de plajă, poşete, mape 
pentru documente, portofele, etuiuri pentru 
chei, porthărţi, portcarturi, mape pentru cărţi 
de vizită, portmonee; umbrele, umbrele de 
soare; bastoane; 

 

25   - tricouri, cămăşi, maiouri, bluze, şorturi, fuste, 
îmbrăcăminte pentru înot, costume de baie, 
costume de plajă, îmbrăcăminte pentru exer-
ciţii fizice, îmbrăcăminte sport, chiloţi, pan-
taloni, blugi, bluze de trening, bluze cu guler, 
costume sportive, pulovere groase, veste, 
jachete, mantouri, impermeabile; cămăşi de 
noapte, pijamale; lenjerie de corp; pălării; 
scufii, bonete; eşarfe, fulare, şaluri, scutece, 
bărbiţe pentru copii, cravate; şorţuri, mănuşi; 
gulere, brasarde, bentiţe pentru cap; sandale, 
papuci, pantofi, pantofi de tenis, pantofi de 
sport, pantofi pentru odihnă; şosete; ciorapi, 
colanţi, dresuri, ciorapi-pantaloni şi costume 
pentru gimnastică; centuri; toate incluse în 
această clasă; 

 

35   - strângerea într-un anumit loc, pentru terţi, a 
unui sortiment de produse ce permite 
cumpărătorilor să examineze şi să cumpere în 
mod convenabil aceste produse în maga-
zinele universale; servicii de consultanţă refe-
ritoare la achiziţia de produse şi servicii; 
strângerea într-un anumit loc, pentru terţi, a 
unui sortiment de produse ce permite cum-
părătorilor să examineze şi să cumpere în 
mod convenabil aceste produse cu ajutorul 
cataloagelor de produse prin comenzi prin 
poştă. 

 

 

(210) 023858 
(220) 2008.07.10 
(730) KAYABA INDUSTRY CO, LTD (KAYABA 

KOGYO KABUSHIKI KAISHA), JP 
World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-
Cho, 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
04   - uleiuri şi unsori minerale de uz industrial (nu 

pentru combustibili); uleiuri şi unsori nemi-
nerale de uz industrial (nu pentru combus-
tibili). 

 

 
 
 
(210) 023859 
(220) 2008.07.10 
(730) KAYABA INDUSTRY CO, LTD (KAYABA 

KOGYO KABUSHIKI KAISHA), JP 
World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-
Cho, 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
04   - uleiuri şi unsori minerale de uz industrial (nu 

pentru combustibili); uleiuri şi unsori nemi-
nerale de uz industrial (nu pentru combus-
tibili). 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.12; 27.05.17. 
 
 
 
(210) 023860 
(220) 2008.07.23 
(730) AQUALEX S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Bd. Traian nr. 13/2, ap. 85, MD-2034,  
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, galben. 
(511) NCL(9) 
32   - ceai rece, apă potabilă şi gazoasă şi alte 

băuturi nealcoolice. 
 

(531) CFE(5) 27.05.04; 27.05.24; 29.01.13. 
 
 
 
(210) 023861 
(220) 2008.07.21 
(730) ALTERNATIV TV S.R.L., MD 

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 47, ap. 1, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(591) Culori revendicate: verde, galben, negru, alb. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; divertisment; activităţi sportive şi 
culturale. 

 

(531) CFE(5) 25.05.02; 26.01.02; 26.01.18; 26.04.10; 
29.01.14. 

 
 
 
(210) 023862 
(220) 2008.07.18 
(730) DEPOFARM S.R.L., MD 

Str. Arteziană nr. 13, MD-6501, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, er-
bicide; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 19.11.04; 19.11.09; 26.04.03; 26.04.09. 
 
 
 
(210) 023863 
(220) 2008.07.11 
(730) GLAVAN Elena, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 15, ap. 124, 
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
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 comestibilă, miere, sirop 
de melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023865 
(220) 2008.07.18 
(730) Japan Tobacco Inc., JP 

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun brut şi prelucrat; articole pentru 

fumători; chibrituri. 
 

 
 
 
(210) 023871 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023872 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023873 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
epublica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023874 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023875 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023876 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie 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. 

 

 

(210) 023877 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023878 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023879 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
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smoală şi bitum; construcţii nemetalice tran-
sportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 023880 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023881 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023882 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023883 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023884 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023885 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023886 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023887 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 

(210) 023889 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice tran-
sportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 023890 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023891 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie contra ruginii şi contra deteriorării 
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini 
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naturale în stare brută; metale sub formă de 
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori, 
decoratori, tipografi şi artişti. 

 

 
 
 
(210) 023892 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023893 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023894 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023895 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice tran-
sportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 023896 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 
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(210) 023897 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 023899 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023900 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023901 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023902 
(220) 2008.07.16 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023903 
(220) 2008.07.15 
(730) DEGHEST S.R.L., MD 

Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 43, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare. 
 

 
 
 
(210) 023905 
(220) 2008.07.21 
(730) CEPV-PRIM S.R.L., societate comercială, 

MD 
Calea Basarabiei nr. 2, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicul-
turii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 26.07.25; 27.05.17; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 023906 
(220) 2008.07.15 
(730) KAEM Spólka z organiczoną odpowiedzial-

nością Spólka komandytowa, PL 
ul. Rzemieślnicza 14 62-081 Baranowo,  
Polonia 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - cleiuri industriale; 
 

17   - benzi pentru lucrări de zugrăveală. 
 

 
 
 
(210) 023907 
(220) 2008.07.15 
(730) KAEM Spólka z organiczoną odpowiedzial-

nością Spólka komandytowa, PL 
ul. Rzemieślnicza 14 62-081 Baranowo,  
Polonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, galben-închis. 
(511) NCL(9) 
08   - unelte manuale şi scule (acţionate manual) 

pentru construcţii şi accesorii pentru acestea; 
 

16   - role de vopsire pentru zugravi, pensule, benzi 
de hârtie, benzi de hârtie de camuflare; 

 

17   - plăci din plastic de acoperire pentru construcţii. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 023911 
(220) 2008.07.17 
(730) EXIMBANK S.A. Gruppo Veneto Banca, 

bancă comercială, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 171/1,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: albastru, oranj, alb. 
(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 26.04.04; 26.04.18; 27.05.11; 27.05.22; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 023912 
(220) 2008.07.16 
(730) SADOVSKI Iuri, MD 

Str. Igor Vieru nr. 12, ap. 20, MD-2075,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
20   - mobilă pentru campinguri, inclusiv pentru 

pescuit şi turism; 
 

22   - corturi pentru campinguri, prelate pentru 
campinguri, plase de pescuit, căptuşeală 
fibroasă  pentru bărci; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului, inclusiv pentru 
pescuit şi turism; 

 

28   - cârlige de undiţe, undiţe pentru pescuit, unelte 
de pescuit, truse de pescuit, mulinete pentru 
pescuit, momeli pentru vânat sau pescuit, 
mincioguri de pescuit, plute pentru pescuit, 
rachete lansatoare de harpoane, labe pentru 
înotători, schiuri, schiuri nautice, schiuri 
pentru surfing, corzi pentru pescuit, echipa-
ment pentru alpinişti. 

 

(531) CFE(5) 03.09.01; 03.09.13; 03.09.24. 
 
 
 
(210) 023914 
(220) 2008.07.18 
(730) CANONIC-TUR S.R.L., MD 

Str. Roguleni nr. 53, MD-2070, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, galben, alb, negru. 
(511) NCL(9) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-

tive şi culturale; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură. 

 

(531) CFE(5) 03.01.01; 03.01.16; 27.05.01; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 023915 
(220) 2008.07.25 
(730) MOLDTELECOM S.A., MD 

Bd. Ştefan cel Mare nr. 10, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, verde. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calcula-
toarelor şi a programelor de calculator. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.12. 
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(210) 023916 
(220) 2008.07.22 
(730) DURLEŞTEANU & PARTNERS, biroul 

asociat de avocaţi, MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 65, bir. 714, 
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii 
personale şi sociale oferite de către terţi 
destinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 24.01.15; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 023918 
(220) 2008.07.18 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice tran-
sportabile; monumente nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 24.17.05; 27.05.01. 
 
 
 

(210) 023919 
(220) 2008.07.18 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 24.17.01; 24.17.02; 27.05.15. 
 
 
 
(210) 023920 
(220) 2008.07.18 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice tran-
sportabile; monumente nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 24.17.05; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 023921 
(220) 2008.07.18 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice tran-
sportabile; monumente nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 24.17.01; 24.17.02; 27.05.15. 
 



M+RCI  MD - BOPI 12/2008 (PARTEA II)  

 209

(210) 023922 
(220) 2008.07.18 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 24.17.01; 24.17.02; 27.05.15. 
 
 
 
(210) 023923 
(220) 2008.07.17 
(730) British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilming-
ton, Delaware 19808, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 

(591) Culori revendicate: roşu, bordo, alb. 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări; tutun; produse de tutun;  brichete, 

chibrituri; articole pentru fumători; filtre pentru 
ţigări. 

 

(531) CFE(5) 25.01.19; 26.02.01; 26.02.03; 26.04.04; 
26.11.21; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 023924 
(220) 2008.07.18 
(730) Japan Tobacco Inc., JP 

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun brut şi prelucrat; articole pentru 

fumători; chibrituri. 
 

 
 
 
(210) 023925 
(220) 2008.07.18 
(730) XL ENERGY MARKETING Sp. z o.o., PL 

Ul. Niegolewskiego 17 01-570 Warsaw,  
Polonia 

(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 
extinde dreptul exclusiv: "Energy Drink", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru, 
albastru-închis, bleu. 

(511) NCL(9) 
32   - băuturi nealcoolice, şi anume băuturi energi-

zante. 
 

(531) CFE(5) 25.07.07; 26.04.05; 27.05.04; 29.01.15. 
 
 
 
(210) 023926 
(220) 2008.07.25 
(730) ESTIMATOR-VM S.R.L., agenţie de rating 

şi estimare, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 602, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare. 
 

 
 
 
(210) 023927 
(220) 2008.07.25 
(730) ESTIMATOR-VM S.R.L., agenţie de rating 

şi estimare, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 602, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare. 
 

 
 
 
(210) 023928 
(220) 2008.07.25 
(730) ESTIMATOR-VM S.R.L., agenţie de rating 

şi estimare, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 602, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare. 
 

 
 
 
(210) 023929 
(220) 2008.07.25 
(730) ESTIMATOR-VM S.R.L., agenţie de rating 

şi estimare, MD 
Str. Tighina nr. 65, of. 602, MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare. 
 

 
 
 
(210) 023930 
(220) 2008.07.18 
(730) SUVOROV-VIN S.R.L., întreprindere cu 

capital străin, MD 
Str. Columna nr. 108, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 023931 
(220) 2008.07.18 
(730) United States Steel Corporation, US 

600 Grant Street, Pittsburgh, Pennsylvania 
15219, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(9) 
06   - produse laminate, plăci, metal în foi, platban-

de şi benzi. 
 

 
 
 
(210) 023932 
(220) 2008.07.21 
(310) 2008721338 
(320) 2008.07.04 
(330) RU 
(730) MARS, INCORPORATED, US 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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, cio-
colată şi produse de cofetărie; îngheţată; 
produse din îngheţată, gheaţă; miere, sirop de 
melasă; sare, muştar; oţet, sosuri, condi-
mente; mirodenii; produse gata pentru con-
sum, constituite în principal din produsele sus-
menţionate, inclusiv pizza, snack-uri şi 
mâncare rapidă (fast food). 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023933 
(220) 2008.07.23 
(730) GARABA Galina, MD 

Calea Orheiului nr. 107, ap. 104, MD-2020, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb, negru, cenuşiu. 
 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 26.02.03; 27.01.01; 27.01.07; 29.01.14. 
 
 
 
(210) 023935 
(220) 2008.08.07 
(730) GOJIN Olga, MD 

Şos. Munceşti nr. 54, ap. 60, MD-2002,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 023936 
(220) 2008.07.28 
(730) ENTEH S.A., MD 

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

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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, 
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drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.03.14; 26.01.03; 27.05.08; 
27.05.22. 

 
 
 
(210) 023938 
(220) 2008.07.23 
(730) Wartner Europe B.V. (a limited liability 

company organized and existing under 
the laws of The Netherlands), NL 
Keileweg 8, 3029 BS Rotterdam, Olanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - înălbitori şi alte preparate pentru spălare; pre-

parate pentru curăţare, lustruire, degresare şi 
preparate abrazive; săpunuri; parfumerie, 
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
prafuri şi paste de dinţi; cosmetice pentru 
igiena personală şi îngrijirea pielii, săpun 
dezinfectant; 

 

05   - produse farmaceutice şi de uz veterinar; 
produse sanitare de uz medical, substanţe 
dietetice de uz medical, alimente pentru su-
gari; plasturi, materiale de pasat;  materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente 
dentare; dezinfectanţi; preparate pentru 
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide; 
produse farmaceutice şi de uz veterinar 
pentru igiena personală şi îngrijirea pielii, cum 
ar fi produse farmaceutice şi de uz veterinar şi 
dermatologic, precum şi pentru tratamentul 
clinic al dermectaziei, precum şi al negilor; 
dezinfectanţi de uz igienic; 

 

08   - unelte manuale şi scule (acţionate manual); 
cuţite; arme albe; aparate de ras; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi 
artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură. 

 

 
 
 
(210) 023939 
(220) 2008.07.23 
(730) MET-Rx Substrate Technology, Inc., US 

2100 Smithtown Ave., Ronkonkoma, New 
York 11779, Statele Unite ale Americii 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - suplimente şi prafuri nutritive; 
 

29   - snack-uri (bastonaşe energetice/nutritive); 
 

32   - băuturi, inclusiv băuturi pentru sportivi. 
 

 
 
 
(210) 023940 
(220) 2008.07.24 
(730) BÎCU Tudor, MD 

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 9, ap. 83, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 02.01.23; 04.05.03; 
04.05.05. 

 
 
 
(210) 023941 
(220) 2008.07.28 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări 
angro şi cu amănuntul; operaţii de export-
import; comercializarea băuturilor răcoritoare 
şi alcoolice; servicii prestate de magazine 
specializate; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; organizarea procesului 
instructiv-educativ; distracţii; organizarea mă-
surilor sportive şi de odihnă; servicii în vede-
rea educaţiei şi instruirii; servicii în vederea 
divertismentului; organizarea activităţii spor-
tive şi de culturalizare, informaţii privind eveni-
mentele de educaţie, instruire, divertisment, 
sport şi cultură acordate on-line din baze de 
date de calculator, prin Internet, sau prin alte 
mijloace; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 023942 
(220) 2008.07.24 
(310) 1381701 
(320) 2008.02.01 
(330) CA 
(730) EYGN Limited, BS 

One Montague Place, East Bay Street,  
Nassau, Bahamas 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 

(511) NCL(9) 
(320) 2008.02.01 
 

35   - publicitate; servicii de promovare; servicii de 
selecţionare şi completare a statului de per-
sonal; servicii contabile, servicii de întocmire a 
rapoartelor contabile şi servicii de audit; 
servicii în domeniul întocmirii declaraţiilor 
fiscale şi servicii de consultanţă în domeniul 
impozitelor; servicii de consultanţă privind 
conducerea afacerilor în domeniul tehnolo-
giilor informaţionale; administrare comercială; 
oferirea informaţiei de afaceri; lucrări de birou; 
inclusiv toate serviciile sus-menţionate oferite 
electronic sau on-line din bazele de date de 
calculatoare sau prin Internet; servicii de 
informare, recomandări şi consultanţă referi-
toare la serviciile sus-menţionate; 

 

36   - afaceri financiare; servicii referitoare la con-
ducerea afacerilor financiare, asistenţă, reco-
mandări, consultanţă, informaţii şi cercetări în 
domeniul finanţelor; servicii de consultanţă în 
domeniul impozitării şi taxelor; servicii refe-
ritoare la procedura de faliment; servicii în 
domeniul investiţiilor; servicii în domeniul 
evaluării financiare; serviciile agenţiilor de 
proprietate şi servicii legate de gestionarea 
proprietăţii; afaceri monetare; afaceri imobi-
liare; servicii în domeniul imobilului, inclusiv 
servicii de evaluare a imobilului; oferirea 
informaţiei financiare; asigurări; inclusiv toate 
serviciile sus-menţionate oferite electronic sau 
on-line din bazele de date de calculatoare sau 
prin Internet; servicii de informare, recoman-
dări şi consultanţă referitoare la serviciile sus-
menţionate; 

 

(220) 2008.07.24 
 

35   - gestiunea afacerilor comerciale; servicii de 
recomandări, consultanţă, informaţii şi cerce-
tări în domeniul afacerilor. 

 

 
 
 
(210) 023944 
(220) 2008.07.28 
(730) QUALITY PHARMA S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. N. Zelinski nr. 11, MD-2015, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparate mucolitice. 
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(210) 023946 
(220) 2008.07.25 
(730) Ahmet Melih Şahin, TR 

Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparat farmaceutic pentru tratamentul 

osteoporozei de mielom multiplu, metastazei 
osoase, tumorii maligne. 

 

 
 
 
(210) 023947 
(220) 2008.07.25 
(730) Gowan Company, L.L.C., a limited liability 

company duly organized and existing 
under the laws of the State of Arizona, 
United State of America, US 
370 S. Main Street, Yuma, Arizona 85364, 
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - pesticide destinate agriculturii. 
 

 
 
 
(210) 023948 
(220) 2008.08.08 
(730) IUTE CREDIT S.R.L., organizaţie de 

microfinanţare, întreprindere mixtă, MD 
Str. Ismail nr. 56, of. 1 "B", MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.09.15; 26.13.01; 27.05.07. 
 
 
 
(210) 023950 
(220) 2008.08.13 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmite-
rea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse 
în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 
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(210) 023951 
(220) 2008.08.13 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-verde. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, distribuirea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau comanda curentului 
electric; aparate pentru înregistrarea, tran-
smiterea, reproducerea sunetului sau ima-
ginilor; suporturi de înregistrare magnetice, 
discuri acustice; distribuitoare automate şi 
mecanisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei şi calcu-
latoare; extinctoare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse 
în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 023952 
(220) 2008.08.13 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: sur. 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau comanda curentului electric; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 
reproducerea sunetului sau imaginilor; supor-
turi de înregistrare magnetice, discuri acusti-
ce; distribuitoare automate şi mecanisme 
pentru aparate cu preplată; case înregistratoa-
re, maşini de calculat, echipament pentru pre-
lucrarea informaţiei şi calculatoare; extinctoare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse 
în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 27.05.01; 29.01.11. 
 
 
 
(210) 023953 
(220) 2008.08.12 
(730) BALCOMBE S.R.L., societate comercială, 

MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 54, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 

organizarea călătoriilor; 
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41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură. 

 

 
 
 
(210) 023954 
(220) 2008.08.08 
(730) MILEŞTII MICI, întreprindere de stat, 

combinat de vinuri de calitate, MD 
MD-6819, Mileştii Mici, Ialoveni, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023955 
(220) 2008.08.08 
(730) MILEŞTII MICI, întreprindere de stat, 

combinat de vinuri de calitate, MD 
MD-6819, Mileştii Mici, Ialoveni, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 023961 
(220) 2008.07.30 
(730) SANELIT-PLUS S.R.L., MD 

Str. Mihai  Ceachir nr. 1A, MD-2009,  
Chişinău, Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

42   - elaborarea de programe de calculator, ela-
borarea şi administrarea paginilor  web, ela-
borarea şi administrarea bazelor de date; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 24.09.02; 24.09.03; 24.09.07; 27.05.07. 
 
 
 
(210) 023962 
(220) 2008.07.28 
(730) PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North 

Carolina, US 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, Statele Unite ale Americii 

(540)  
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(591) Culori revendicate: roşu, galben, roşu-închis, 
galben-închis, auriu. 

(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, 
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi 
comestibile; snack-uri pe bază de fructe, 
legume, brânză, carne, nuci; nuci gătite; 

 

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; snack-uri pe 
bază de făină, porumb, cereale, orez. 

 

(531) CFE(5) 25.01.06; 26.01.01; 26.01.16; 26.11.08; 
29.01.15. 

 
 
 
(210) 023963 
(220) 2008.07.28 
(730) PepsiCo, Inc., corporaţie din statul North 

Carolina, US 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - snack-uri gătite pentru mâncare pe bază de 

cartofi, nuci, alte substanţe de fructe sau 
legume, sau combinaţiile lor, inclusiv cipsuri 
din cartofi şi cipsuri din cartofi fabricate; dip-uri. 

 

 
 
 
(210) 023966 
(220) 2008.07.29 
(730) ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP 

S.R.L., întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 42, bloc 6,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
import-export, servicii prestate de reţea de 
magazine. 

 

 
 
 
(210) 023969 
(220) 2008.07.29 
(310) 77/386767 
(320) 2008.02.01 
(330) US 
(730) Citigroup Inc., corporaţie organizată şi 

existentă conform legilor statului Dela-
ware, US 
399 Park Avenue, New York, NY 10043,  
Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
36   - servicii de expediere monetară globală, şi 

anume prestarea platformei web către bănci, 
corporaţii şi instituţii financiare pentru acor-
darea accesului direct a consumatorilor la 
conturi şi expedieri monetare internaţionale 
prin mijloace programabile. 

 

 
 
 
(210) 023970 
(220) 2008.07.29 
(730) SOLOVIOV Evghenii, MD 

Str. Jubiliară nr. 1, MD-2019, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
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, 
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drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri 
(condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

 
 
 
(210) 023971 
(220) 2008.07.30 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicul-
turii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; 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 protec-
ţie 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; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 

(210) 023972 
(220) 2008.07.30 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023973 
(220) 2008.07.30 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 023974 
(220) 2008.07.30 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023975 
(220) 2008.07.30 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 023976 
(220) 2008.07.30 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 

(210) 023978 
(220) 2008.07.30 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023979 
(220) 2008.07.30 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie 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; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 023980 
(220) 2008.07.30 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023981 
(220) 2008.07.30 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicul-
turii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei. 

 

 
 
 
(210) 023982 
(220) 2008.07.30 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 023983 
(220) 2008.07.30 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 023985 
(220) 2008.07.30 
(730) Citigroup Inc., corporaţie organizată şi 

existentă conform legilor statului Dela-
ware, US 
399 Park Avenue, New York, NY 10043, 
 Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
36   - servicii de expediere monetară globală; ser-

vicii de organizare şi acordare a creditelor, 
alocarea mijloacelor financiare, refinanţare, 
operaţiuni de cliring, conversiunea valutelor 
străine, transferuri băneşti şi livrarea banilor 
către bănci, corporaţii şi instituţii financiare 
pentru acordarea consumătorilor accesului 
direct la conturi şi expedieri monetare inter-
naţionale. 
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(210) 023986 
(220) 2008.07.30 
(730) Société des Produits Nestlé S.A., CH 

1800 Vevey, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 023991 
(220) 2008.07.31 
(730) Ahmet Melih Şahin, TR 

Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - preparat farmaceutic pentru profilactica şi 

tratamentul greţurilor şi vomei în timpul 
terapiei cu citostatice. 

 

 
 
 
(210) 023994 
(220) 2008.08.08 
(730) ZILNIC INFO S.R.L., MD 

Str. Lunca Bîcului nr. 29, MD-2033, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(591) Culori revendicate: negru, bordo, alb. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.04.04; 26.04.18; 27.05.11; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 023995 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicul-
turii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; 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 pro-
tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023996 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023997 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
epublica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 023998 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
 
 
 

(210) 023999 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 024000 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 024001 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 024002 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 024003 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău, 
 Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 

(210) 024004 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 024005 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 024006 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 



MD - BOPI 12/2008 (PARTEA II)                                            TRADEMARKS 

 224 

(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 024007 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 024008 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
 
 

(210) 024009 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

 
 
 
(210) 024010 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicul-
turii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei. 

 

 
 
 
(210) 024011 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 024012 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 024013 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 024014 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 024015 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de pro-

tecţie 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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 024016 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie 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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 024017 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie 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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 024018 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicul-
turii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 024019 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicul-
turii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; compoziţii extinctoare; preparate 
pentru călirea şi sudura metalelor; produse 
chimice destinate conservării alimentelor, 
materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) 
destinaţi industriei. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 024020 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 024021 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

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

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, 
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori 
ai tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice. 

 

 
 
 
 

(210) 024022 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri. 

 

 
 
 
(210) 024023 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare. 

 

 
 
 
(210) 024024 
(220) 2008.08.25 
(730) Anadolu Efes Technical and Management 

Consultancy N.V., AN 
Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon 
z/n, PO Box 837, Curacao, Antilele Olandeze 
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(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(591) Culori revendicate: sur-argintiu, albastru. 
(511) NCL(9) 
32   - aperitive nealcoolice; ape; cvas (băutură 

nealcoolică); cocteiluri nealcoolice; limonade; 
băuturi cu gust de arahide şi lapte; băuturi 
nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi nealco-
olice pe bază de miere; băuturi pe baza 
zerului de lapte; băuturi de fructe; băuturi cu 
gust de migdale şi lapte; nectar cu pulpă de 
fructe; orjad; bere; prafuri pentru prepararea 
băuturilor gazoase; sarsaparilla (băutură 
nealcoolică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de tomate; suc de mere; 
sucuri de legume; sucuri de fructe; com-
ponente pentru prepararea apei gazate; 
componente pentru prepararea lichiorurilor; 
componente pentru prepararea apei minerale; 
componente pentru prepararea băuturilor; 
must; must din poamă; must de bere; must de 
malţ; pastile pentru prepararea băuturilor 
gazoase; şerbet (băutură); extracte nealco-
olice de fructe; extracte de hamei pentru 
prepararea berii; esenţe pentru prepararea 
băuturilor; 

 

33   - aperitive; arac; brandy; vinuri; vin din tesco-
vină de poamă; whisky; votcă; gin; digestive; 
cocteiluri; lichioruri; băuturi alcoolice; băuturi 
alcoolice ce conţin fructe, băuturi spirtoase; 
băuturi obţinute prin distilare; băuturi de 
miere; tinctură de mentă; tinctură amară; rom; 
sake; cidru; alcool din orez; extracte alcoolice; 
extracte alcoolice de fructe; esenţe alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 19.03.01; 29.01.12. 
 

(210) 024025 
(220) 2008.08.25 
(730) Anadolu Efes Technical and Management 

Consultancy N.V., AN 
Landhuis Joonchi, Kava Richard J. Beaujon 
Z/N, P.O.Box 837, Curacao, Antilele 
Olandeze 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - aperitive nealcoolice; ape; cvas (băutură neal-

coolică); cocteiluri nealcoolice; limonade; bău-
turi cu gust de arahide şi lapte; băuturi 
nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi nealco-
olice pe bază de miere; băuturi pe baza 
zerului de lapte; băuturi de fructe; băuturi cu 
gust de migdale şi lapte; nectar cu pulpă de 
fructe; orjad; bere; prafuri pentru prepararea 
băuturilor gazoase; sarsaparilla (băutură 
nealcoolică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de tomate; suc de mere; 
sucuri de legume; sucuri de fructe; compo-
nente pentru prepararea apei gazate; compo-
nente pentru prepararea lichiorurilor; compo-
nente pentru prepararea apei minerale; com-
ponente pentru prepararea băuturilor; must; 
must din poamă; must de bere; must de malţ; 
pastile pentru prepararea băuturilor gazoase; 
şerbet (băutură); extracte nealcoolice de 
fructe; extracte de hamei pentru prepararea 
berii; esenţe pentru prepararea băuturilor; 

 

33   - aperitive; arac; brandy; vinuri; vin din tesco-
vină de poamă; whisky; votcă; gin; digestive; 
cocteiluri; lichioruri; băuturi alcoolice; băuturi 
alcoolice ce conţin fructe, băuturi spirtoase; 
băuturi obţinute prin distilare; băuturi de 
miere; tinctură de mentă; tinctură amară; rom; 
sake; cidru; alcool din orez; extracte alcoolice; 
extracte alcoolice de fructe; esenţe alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 024026 
(220) 2008.08.25 
(730) Anadolu Efes Biracilic ve Malt Sanayii AŞ, 

TR 
Bahcelievler mah. Adnan Kahveci Bulvari No 5, 
Bahcelievler, Istanbul, Turcia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - aperitive nealcoolice; ape; cvas (băutură neal-

coolică); cocteiluri nealcoolice; limonade; bău-
turi cu gust de arahide şi lapte; băuturi nealco-
olice; băuturi izotonice; băuturi nealcoolice pe 
bază de miere; băuturi pe baza zerului de 
lapte; băuturi de fructe; băuturi cu gust de 
migdale şi lapte; nectar cu pulpă de fructe; 
orjad; bere; prafuri pentru prepararea băutu-
rilor gazoase; sarsaparilla (băutură nealco-
olică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de tomate; suc de mere; 
sucuri de legume; sucuri de fructe; compo-
nente pentru prepararea apei gazate; com-
ponente pentru prepararea lichiorurilor; com-
ponente pentru prepararea apei minerale; 
componente pentru prepararea băuturilor; 
must; must din poamă; must de bere; must de 
malţ; pastile pentru prepararea băuturilor 
gazoase; şerbet (băutură); extracte nealco-
olice de fructe; extracte de hamei pentru 
prepararea berii; esenţe pentru prepararea 
băuturilor; 

 

33   - aperitive; arac; brandy; vinuri; vin din tesco-
vină de poamă; whisky; votcă; gin; digestive; 
cocteiluri; lichioruri; băuturi alcoolice; băuturi 
alcoolice ce conţin fructe, băuturi spirtoase; 
băuturi obţinute prin distilare; băuturi de 
miere; tinctură de mentă; tinctură amară; rom; 
sake; cidru; alcool din orez; extracte alcoolice; 
extracte alcoolice de fructe; esenţe alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 26.01.02; 26.01.05; 26.01.18; 27.05.24. 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 024027 
(220) 2008.08.25 
(730) Anadolu Efes Technical and Management 

Consultancy N.V., AN 
Landhuis Joonchi, Kava Richard J. Beaujon 
Z/N, P.O.Box 837, Curacao, Antilele 
Olandeze 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
32   - aperitive nealcoolice; ape; cvas (băutură neal-

coolică); cocteiluri nealcoolice; limonade; bău-
turi cu gust de arahide şi lapte; băuturi 
nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi nealco-
olice pe bază de miere; băuturi pe baza 
zerului de lapte; băuturi de fructe; băuturi cu 
gust de migdale şi lapte; nectar cu pulpă de 
fructe; orjad; bere; prafuri pentru prepararea 
băuturilor gazoase; sarsaparilla (băutură neal-
coolică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de tomate; suc de mere; 
sucuri de legume; sucuri de fructe; compo-
nente pentru prepararea apei gazate; com-
ponente pentru prepararea lichiorurilor; com-
ponente pentru prepararea apei minerale; 
componente pentru prepararea băuturilor; 
must; must din poamă; must de bere; must de 
malţ; pastile pentru prepararea băuturilor 
gazoase; şerbet (băutură); extracte nealco-
olice de fructe; extracte de hamei pentru 
prepararea berii; esenţe pentru prepararea 
băuturilor; 

 

33   - aperitive; arac; brandy; vinuri; vin din tesco-
vină de poamă; whisky; votcă; gin; digestive; 
cocteiluri; lichioruri; băuturi alcoolice; băuturi 
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alcoolice ce conţin fructe, băuturi spirtoase; 
băuturi obţinute prin distilare; băuturi de 
miere; tinctură de mentă; tinctură amară; rom; 
sake; cidru; alcool din orez; extracte alcoolice; 
extracte alcoolice de fructe; esenţe alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 07.01.13; 19.07.01; 19.07.22; 
28.05.00. 

 
 
 
(210) 024028 
(220) 2008.08.25 
(730) Anadolu Efes Biracilic ve Malt Sanayii AŞ, 

TR 
Bahcelievler mah. Adnan Kahveci Bulvari No 5, 
Bahcelievler, Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(9) 
32   - aperitive nealcoolice; ape; cvas (băutură neal-

coolică); cocteiluri nealcoolice; limonade; bău-
turi cu gust de arahide şi lapte; băuturi 
nealcoolice; băuturi izotonice; băuturi nealco-
olice pe bază de miere; băuturi pe baza 
zerului de lapte; băuturi de fructe; băuturi cu 
gust de migdale şi lapte; nectar cu pulpă de 
fructe; orjad; bere; prafuri pentru prepararea 
băuturilor gazoase; sarsaparilla (băutură 
nealcoolică); siropuri pentru limonade; siropuri 
pentru băuturi; suc de tomate; suc de mere; 
sucuri de legume; sucuri de fructe; compo-
nente pentru prepararea apei gazate; compo-
nente pentru prepararea lichiorurilor; compo-
nente pentru prepararea apei minerale; com-
ponente pentru prepararea băuturilor; must; 

must din poamă; must de bere; must de malţ; 
pastile pentru prepararea băuturilor gazoase; 
şerbet (băutură); extracte nealcoolice de 
fructe; extracte de hamei pentru prepararea 
berii; esenţe pentru prepararea băuturilor; 

 

33   - aperitive; arac; brandy; vinuri; vin din tesco-
vină de poamă; whisky; votcă; gin; digestive; 
cocteiluri; lichioruri; băuturi alcoolice; băuturi 
alcoolice ce conţin fructe, băuturi spirtoase; 
băuturi obţinute prin distilare; băuturi de 
miere; tinctură de mentă; tinctură amară; rom; 
sake; cidru; alcool din orez; extracte alcoolice; 
extracte alcoolice de fructe; esenţe alcoolice. 

 

(531) CFE(5) 19.07.01; 19.07.16; 26.01.02; 26.01.04; 
26.01.18. 

 
 
 
(210) 024029 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 024030 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 024031 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 

produse pentru acoperirea podelelor; tapete 
murale, nu din materiale textile. 

 

 
 
 
(210) 024032 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, 
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori 
ai tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice. 

 

 
 
 

(210) 024033 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, 
etanşare şi izolare, conducte flexibile neme-
talice. 

 

 
 
 
(210) 024034 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 024035 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 024036 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 024037 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 024038 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 024039 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie 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. 

 

(531) CFE(5) 02.01.15; 02.01.23; 27.05.02; 28.05.00. 
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(210) 024040 
(220) 2008.08.01 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, distribuirea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau comanda curentului 
electric; aparate pentru înregistrarea, transmi-
terea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 024041 
(220) 2008.08.01 
(730) BÎRCA Natalia, MD 

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 4, ap. 36, MD-2044, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

(210) 024042 
(220) 2008.08.01 
(730) Magictrip Holdings Limited, CY 

Ioanni Stylianou, 6, 2nd Floor, Flat/office 202, 
P.C. 2003, Nicosia, Cipru 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, galben. 
(511) NCL(9) 
30   - gumă de mestecat, cu excepţia celei folosite 

în scopuri medicale, produse de cofetărie, 
ceai răcit; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 024043 
(220) 2008.08.01 
(730) Magictrip Holdings Limited, CY 

Ioanni Stylianou, 6, 2nd Floor, Flat/office 202, 
P.C. 2003, Nicosia, Cipru 

(540)  
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(591) Culori revendicate: negru, galben. 
(511) NCL(9) 
30   - gumă de mestecat, cu excepţia celei folosite 

în scopuri medicale, produse de cofetărie, 
ceai răcit; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru 
fabricarea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 03.07.05; 03.07.24; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 024044 
(220) 2008.08.01 
(730) PSI-FACTOR S.R.L., MD 

Str. Vasile Coroban nr. 22/1, ap. 175,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse 
în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 24.17.05; 28.07.00. 
 
 
 
(210) 024049 
(220) 2008.08.04 
(310) 006647598 
(320) 2008.02.06 
(330) EM 
(730) Wyeth, a Delaware Corporation, US 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940, Statele Unite ale Americii 

 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - suplimente nutritive şi dietetice. 
 

 
 
 
(210) 024050 
(220) 2008.08.08 
(730) ALMOS-COM S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Teilor nr. 11, ap. 115, MD-2043, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 024051 
(220) 2008.08.04 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie 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. 
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(210) 024052 
(220) 2008.08.11 
(730) UNIVERSALBANK S.A., bancă comercială, 

MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 180, MD-2004,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare. 
 

 
 
 
(210) 024053 
(220) 2008.08.11 
(730) UNIVERSALBANK S.A., bancă comercială, 

MD 
Bd. Ştefan cel Mare nr. 180, MD-2004,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 024054 
(220) 2008.08.04 
(730) CRUPCO Nicolai, MD 

Str. 25 Octombrie nr. 1, ap. 27, MD-3300,  
Tiraspol, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: „COLLECTION”. 
(511) NCL(9) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-

vesc la acoperirea capului. 
 

 

(210) 024055 
(220) 2008.08.06 
(730) ELECTROPRIM R.S. S.R.L., MD 

Str. Petru Zadnipru nr. 3, ap. 28, MD-2001, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumu-
larea, reglarea sau comanda curentului elec-
tric; aparate pentru înregistrarea, transmi-
terea, reproducerea sunetului sau imaginilor; 
suporturi de înregistrare magnetice, discuri 
acustice; distribuitoare automate şi mecanis-
me pentru aparate cu preplată; case înregis-
tratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor din clasa 09. 

 

(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 024056 
(220) 2008.08.05 
(730) BUSTIUC Vadim, MD 

Str. Bariera Orhei nr. 3, bl. E, ap. 3,  
MD-2059, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 26.04.07; 26.04.09; 26.04.18; 27.01.02; 
27.05.24. 

 
 
 
(210) 024057 
(220) 2008.08.05 
(730) OOO "Compania "EvroVin", RU 

Ul. Şosseinaia, d. 1 corp. 1, 109548, 
 Moscova, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 024058 
(220) 2008.08.05 
(730) OOO "Compania "EvroVin", RU 

Ul. Şosseinaia, d. 1 corp. 1, 109548, Moscova, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 024059 
(220) 2008.08.05 
(730) OOO "Compania "EvroVin", RU 

Ul. Şosseinaia, d. 1 corp. 1, 109548,  
Moscova, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 

(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 024060 
(220) 2008.08.05 
(730) OOO "Compania "EvroVin", RU 

Ul. Şosseinaia, d. 1 corp. 1, 109548, Moscova, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 024063 
(220) 2008.08.06 
(730) Japan Tobacco Inc., JP 

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun brut şi prelucrat; articole pentru 

fumători; chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 03.07.01; 03.07.16; 25.01.19; 25.07.20; 
27.05.21. 
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(210) 024064 
(220) 2008.08.06 
(730) Japan Tobacco Inc., JP 

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun brut şi prelucrat; articole pentru 

fumători; chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 03.07.01; 03.07.16; 25.01.19; 25.07.20; 
27.05.21. 

 
 
 
(210) 024065 
(220) 2008.08.07 
(730) VULTAR SISTEM S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 81, ap. 18, MD-2071,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 

servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calcula-
toarelor şi a programelor de calculator. 

 

 
 
 
 
 

(210) 024066 
(220) 2008.08.07 
(730) VULTAR SISTEM S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 81, ap. 18, MD-2071,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: „SYSTEMS”. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 024067 
(220) 2008.08.06 
(730) IUTE CREDIT S.R.L., organizaţie de 

microfinanţare, întreprindere mixtă, MD 
Str. Ismail nr. 56, of. 1 "B", MD-2001,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare. 
 

 
 
 
(210) 024068 
(220) 2008.08.06 
(730) International Business Company "Nutritek 

International, Corp.", VG 
P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, Insulele 
Virgine Britanice 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbi-
cide; 
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29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
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; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

35   - publicitate; conducerea şi administrarea afa-
cerilor; lucrări de birou; vânzare cu amâ-
nuntul, vânzare angro; vânzare cu amânuntul 
şi angro. 

 

 
 
 
(210) 024209 
(220) 2008.09.10 
(730) MESOGIOS S.R.L., întreprindere mixtă, 

MD 
Str. Armenească nr. 23, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, roşu, galben. 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
comercializarea produselor; servicii prestate 
de magazine; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de ca-
zare temporară. 

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.17; 26.01.13; 26.02.03; 
29.01.13. 

 
 

(210) 024212 
(220) 2008.09.08 
(730) LABORATOIRES LYOCENTRE, FR 

Rue des Freres Lumiere, 15130 Arpajon-sur-
Cere, Franţa 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi igienice; preparate 

farmaceutice; tablete de uz farmaceutic; cap-
sule vaginale; preparate medicale pentru 
restabilirea florei vaginale; substanţe dietetice 
de uz medical; articole medicale pentru pan-
samente; preparate medicale pentru slăbire; 
unguente contra arsurilor provocate de soare, 
produse contra razelor solare; preparate 
biologice de uz medical; preparate chimice de 
uz farmaceutic şi medical; ţesături chirur-
gicale; produse de uz medical pentru diag-
nosticare; substanţe radioactive de uz me-
dical; seruri; sedative. 

 

 
 
 
(210) 024213 
(220) 2008.09.08 
(310) 302008043843.6;  302008043849.5 
(320) 2008.07.01;  
(330) DE;  
(730) INTEL CORPORATION, corporaţie orga-

nizată şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
2200 Mission College Boulevard, Santa 
Clara, California 95052-8119, Statele Unite 
ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - mijloace programabile pentru calculator; mi-

jloace programabile tridimensionale (folosite 
referitor la animaţie); mijloace programabile 
(folosite referitor la animaţie) cu tehnologii de 
procesare tridimensionale pentru crearea, 
producerea, înregistrarea, transmiterea sau 
reproducerea sunetului, video, mişcărilor, 
filmelor, conţinutului animat, programelor 
pentru mijloace programabile, imaginilor 
grafice şi a imaginilor; mijloace programabile 
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pentru calculator folosite referitor la animaţia 
digitală şi efecte speciale de imagini; mijloace 
programabile pentru procesarea imaginilor, 
imaginilor grafice şi a textului; mijloace pro-
gramabile pentru controlul şi ameliorarea 
calităţii sunetului echipamentului de calculator 
şi audio; mijloace programabile pentru jocuri 
de calculator; mijloace programabile pentru 
imagini grafice de calculator; mijloace progra-
mabile pentru jocuri electronice; mijloace pro-
gramabile pentru jocuri; mijloace programabile 
pentru jocuri video; mijloace programabile 
pentru jocuri de realitate virtuală; jocuri video 
interactive conţinute pe echipamentul şi mij-
loacele programabile de calculator; calcula-
toare; servere; staţiuni de lucru; echipament 
de calculator, plăci materne de calculator, 
circuite integrate, semiconductoare şi proce-
soare; cartuşe de jocuri video; mijloace pro-
gramabile pentru calculator pentru a juca 
jocuri video şi jocuri de calculator cu alţii 
printr-o reţea globală de calculatoare sau 
comunicaţie; mijloace programabile pentru 
calculator pentru comprimarea şi decom-
primarea datelor şi imaginilor video; calcula-
toare portabile cu hard-disk şi calculatoare 
portabile personale; calculatoare portabile; 
calculatoare de buzunar; calculatoare tablete; 
calculatoare ultra mobile; mijloace programa-
bile folosite în acordarea accesului utilizato-
rilor multipli la o reţea globală de informaţie 
prin calculatoare; programe integrate, şi anu-
me mijloace programabile pentru sisteme de 
operare a calculatoarelor, mijloace programa-
bile pentru centre de prelucrare a datelor şi 
alte mijloace programabile pentru calculator; 
cititoare portabile de video; dispozitive perso-
nale pentru jocuri; cititoare de discuri de 
definiţie înaltă; cititoare de DVD; 

 

41   - servicii de divertisment, şi anume producerea 
imaginilor cinematografice, video şi a filmelor; 
acordarea efectelor speciale pentru televi-
ziune, video şi imagini cinematografice; elabo-
rarea mijloacelor programabile utilizate la 
producerea imaginilor cinematografice, video 
şi filmelor; servicii de producţie animată; 
servicii de producere a mijloacelor progra-
mabile pentru divertismentul multimedia. 

 

 
 
 
(210) 024214 
(220) 2008.09.09 
(730) GUŢALENCO Vitalie, MD 

Str. Voluntarilor nr. 4, ap. 15, MD-2023,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii de 

igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni; 
servicii de horticultură şi de silvicultură. 

 

 
 
 
(210) 024219 
(220) 2008.09.10 
(730) GALIARIS-COM S.R.L., MD 

Str. Alexandru cel Bun nr. 33/1, MD-2089, 
Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 05.11.15; 11.03.03; 24.01.15; 
24.01.18; 25.01.06; 27.05.07. 

 
 
 
(210) 024221 
(220) 2008.09.10 
(730) KALENYUK Oleksandr, UA 

Vul. Komarova 28/A, kv. 151, UA-58013, 
Chernivtsy, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 

aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, biju-
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terii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instru-
mente pentru măsurarea timpului; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
comercializarea produselor, servicii prestate 
de magazine, servicii prestate de magazine 
specializate. 

 

 
 
 
(210) 024222 
(220) 2008.09.11 
(730) Japan Tobacco Inc., JP 

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: "SUPER SLIMS", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: argintiu, verde-deschis, 
verde-închis, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun brut şi prelucrat; articole pentru 

fumători; chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 09.03.13; 24.01.15; 24.01.19; 26.11.13; 
27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 024223 
(220) 2008.09.11 
(730) Japan Tobacco Inc., JP 

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: "SUPER SLIMS", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: argintiu, bleumarin, albastru-
închis, alb, negru. 

(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun brut şi prelucrat; articole pentru 

fumători; chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 09.03.13; 24.01.15; 24.01.19; 26.11.13; 
27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 024224 
(220) 2008.09.11 
(730) Japan Tobacco Inc., JP 

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: "SUPER SLIMS", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: argintiu, roz, roz-închis, 
alb, negru. 

(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun brut şi prelucrat; articole pentru 

fumători; chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 09.03.13; 24.01.15; 24.01.19; 26.11.13; 
27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 024225 
(220) 2008.09.11 
(730) Japan Tobacco Inc., JP 

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se 

extinde dreptul exclusiv: "SUPER SLIMS", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: argintiu, mov, mov-închis, 
alb, negru. 

(511) NCL(9) 
34   - ţigări, tutun brut şi prelucrat; articole pentru 

fumători; chibrituri. 
 

(531) CFE(5) 09.03.13; 24.01.15; 24.01.19; 26.11.13; 
27.05.01; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 024226 
(220) 2008.09.12 
(730) KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, 

fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, 
MD 
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
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(210) 024227 
(220) 2008.09.10 
(730) Twentieth Century Fox Film Corporation, 

a corporation existing under the laws of 
the State of Delaware, US 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, 
California 90035, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale 

neincluse în alte clase; tipărituri; articole de 
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); material didactic şi 
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse 
în alte clase); caractere tipografice; forme de 
tipar; afişe; cărţi poştale; bibliorafturi; carnete; 
dosare; blocuri (papetărie); jurnale de scris 
curate; carnete de notiţe; cărţi de adrese; 
blocnotesuri pentru însemnări zilnice; coperte 
pentru cărţi; abţibilduri pentru barele de 
protecţie la automobile; etichete; albume de 
etichete; calendare cu foi detaşabile; calen-
dare de perete; semne de carte; cartele 
comerciale; albume de fotografii; fotografii 
montate şi nemontate; ilustrate; cărţi de 
comicsuri; cărţi de umor; tocuri şi creioane; 

 

38   - telecomunicaţii; difuzare de programe de 
televiziune şi emisiuni televizate; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; montaj şi distribuire de 
programe de televiziune, de filme cinema-
tografice şi de divertisment audiovizual; diver-
tisment televizat; informaţii în materie de 
divertisment on-line printr-o reţea de calcu-
latoare; furnizare de emisiuni televizate, filme 
cinematografice şi divertisment video prin dis-
pozitive de comunicaţie fără fir. 

 

 
 
 
(210) 024228 
(220) 2008.09.10 
(730) Alkermes, Inc., a Pennsylvania Corporation, 

US 
88 Sidney Street, Cambridge, Massachusetts 
02139, Statele Unite ale Americii 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - compoziţii pe bază de polimeri pentru livrarea 

preparatelor farmaceutice de uz clinic; produ-
se farmaceutice, şi anume compoziţii pentru   
livrarea preparatelor medicamentoase injecta-
bile utilizate în calitate de agenţi de facilitare 
pentru preparate farmaceutice. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 024229 
(220) 2008.09.12 
(730) ERGOLEMN S.R.L., MD 

Calea Ieşilor nr. 59/2, MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, 
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori 
ai tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau 
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă 
necuprinse în alte clase; 
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24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 
clase; cuverturi de pat şi de masă; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 27.05.19; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 024230 
(220) 2008.09.17 
(730) MAOL-SAN S.R.L., MD 

Str. Alba-Iulia nr. 6, bloc 3, MD-2064,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse 
în alte clase); caractere tipografice, clişee. 

 

(531) CFE(5) 27.05.11; 27.05.13; 27.07.01. 
 
 
 
(210) 024231 
(220) 2008.09.11 
(310) 77/463441 
(320) 2008.05.01 
(330) US 
(730) MOTOROLA, INC., corporaţie organizată şi 

existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, 
Illinois 60196, Statele Unite ale Americii 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
 

09   - telefoane, telefoane celulare, radiouri cu două 
direcţii, transmiţătoare-receptoare radio, asis-
tenţi digitali personali, playere portative audio 
şi video, dispozitive pentru mesaje electro-
nice, dispozitive portative pentru jocuri, came-
re electronice, în special camere digitale, 
camere video; software de calculatoare pentru 
comerţul electronic destinat plasării sigure a 
comenzilor şi efectuării plăţilor de către 
utilizatori în domeniul tranzacţiilor de afaceri 
electronice prin reţelele globale de calcu-
latoare, reţelele de telecomunicaţii sau prin 
intermediul semnalelor radio provenite de la 
echipament de telecomunicaţii, inclusiv mode-
me radio; dispozitive de poziţionare globală, 
baterii, dispozitive pentru încărcarea bateriilor 
şi adaptoare de energie electrică; 

 

38   - servicii în domeniul telefoniei fără fir şi tran-
smiterea electronică a datelor şi a documen-
telor prin reţelele de comunicaţii şi reţelele 
globale de calculatoare. 

 

 
 
 
(210) 024232 
(220) 2008.09.11 
(730) CRASIUC Volodîmîr, UA 

Vul. 1 Travnea, 9, cv. 51, m. Illicivsic, 
Odesica obl., 68000, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice de uz medical; produse farmaceutice 
pentru terapia complexă a bolilor infecţioase; 
antibiotice; bactericizi; balsamuri de uz medi-
cal; biocizi; vaccinuri; suplimente nutritive de 
uz medical; geluri, linimente, unguente şi 
supozitoare farmaceutice; medicamente; pro-
duse medicinale de uz uman; capsule, tablete 
şi pilule de uz farmaceutic; produse chimice 
de uz medical; produse chimico-farmaceutice. 
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(210) 024233 
(220) 2008.09.11 
(730) BORDIAN ALA, întreprindere individuală, 

MD 
Str. Petru Movilă nr. 5, ap. 1, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 05.05.04; 05.05.20; 07.01.12; 07.01.24; 
27.05.11. 

 
 
 
(210) 024234 
(220) 2008.09.16 
(730) Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 

Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaţii. 
 

 
 
 
(210) 024236 
(220) 2008.09.12 
(730) Obschestvo s ogranichennoi otvetstven-

nostyu "NAUCHNO-PROIZVODSTVENNAYA 
FIRMA "MATERIA MEDICA HOLDING"", 
RU 
127473, Moscow, Trety Samotechny 
pereulok, 9, Federaţia Rusă 

 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: portocaliu, negru. 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, inclusiv adaosuri alimentare 
biologic active; alimente pentru sugari; dezin-
fectante; produse pentru distrugerea animale-
lor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.05.18; 05.05.19; 05.05.20; 
26.04.15; 29.01.12. 

 
 
 
(210) 024237 
(220) 2008.09.17 
(730) ALMEDI GRUP S.R.L., MD 

Str. N. Dimo nr. 13/1, ap. 21, MD-2068,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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; 
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05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, er-
bicide. 

 

(531) CFE(5) 27.05.12; 27.05.21. 
 
 
 
(210) 024239 
(220) 2008.09.15 
(730) NGK SPARK PLUG CO, LTD, JP 

14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya 
City, 467-8525, Japonia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
07   - dispozitive de aprindere şi accesorii pentru 

ele, care sunt părţi ale motoarelor cu explozie 
de toate tipurile, în special bujii de aprindere, 
bujii de preîncălzire, piuliţe ale capului de bujii 
de aprindere, fişe de bujii de aprindere şi 
bobine de aprindere. 

 

(531) CFE(5) 15.09.03; 26.04.24; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 024240 
(220) 2008.09.15 
(730) NGK SPARK PLUG CO, LTD, JP 

14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya 
City, 467-8525, Japonia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, alb, galben, roşu. 
(511) NCL(9) 
07   - dispozitive de aprindere şi accesorii pentru 

ele, care sunt părţi ale motoarelor cu explozie 
de toate tipurile, în special bujii de aprindere, 
bujii de preîncălzire, piuliţe ale capului de bujii 
de aprindere, fişe de bujii de aprindere şi 
bobine de aprindere. 

 

(531) CFE(5) 15.09.03; 25.07.07; 26.01.01; 26.01.24; 
27.05.01; 29.01.14. 

 
 
 
(210) 024241 
(220) 2008.09.15 
(310) 302008049379.8;  302008049380.1 
(320) 2008.07.30 
(330) DE 
(730) INTEL CORPORATION, corporaţie organi-

zată şi existentă conform legilor statului 
Delaware, US 
2200 Mission College Boulevard, Santa 
Clara, California 95052-8119, Statele Unite 
ale Americii 

(540)  
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(511) NCL(9) 
 

09   - mijloace programabile pentru calculator; mi-
jloace programabile tridimensionale (folosite 
referitor la animaţie); mijloace programabile 
(folosite referitor la animaţie) cu tehnologii de 
procesare tridimensionale pentru crearea, 
producerea, înregistrarea, transmiterea sau 
reproducerea sunetului, video, mişcărilor, fil-
melor, conţinutului animat, programelor pentru 
mijloace programabile, imaginilor grafice şi a 
imaginilor; mijloace programabile pentru cal-
culator folosite referitor la animaţia digitală şi 
efecte speciale de imagini; mijloace progra-
mabile pentru procesarea imaginilor, imagi-
nilor grafice şi a textului; mijloace progra-
mabile pentru controlul şi ameliorarea calităţii 
sunetului echipamentului de calculator şi 
audio; mijloace programabile pentru jocuri de 
calculator; mijloace programabile pentru ima-
gini grafice de calculator; mijloace progra-
mabile pentru jocuri electronice; mijloace pro-
gramabile pentru jocuri; mijloace programabile 
pentru jocuri video; mijloace programabile 
pentru jocuri de realitate virtuală; jocuri video 
interactive conţinute pe echipamentul şi mi-
jloacele programabile de calculator; calcula-
toare; servere; staţiuni de lucru; echipament 
de calculator, plăci materne de calculator, 
circuite integrate, semiconductoare şi proce-
soare; cartuşe de jocuri video; mijloace pro-
gramabile pentru calculator pentru a juca 
jocuri video şi jocuri de calculator cu alţii 
printr-o reţea globală de calculatoare sau 
comunicaţie; mijloace programabile pentru 
calculator pentru comprimarea şi decompri-
marea datelor şi imaginilor video; calculatoare 
portabile cu hard-disk şi calculatoare portabile 
personale; calculatoare portabile; calculatoare 
de buzunar; calculatoare tablete; calculatoare 
ultra mobile; mijloace programabile folosite în 
acordarea accesului utilizatorilor multipli la o 
reţea globală de informaţie prin calculatoare; 
programe integrate, şi anume mijloace pro-
gramabile pentru sisteme de operare a cal-
culatoarelor, mijloace programabile pentru 
centre de prelucrare a datelor şi alte mijloace 
programabile pentru calculator; cititoare por-
tabile de video; dispozitive personale pentru 
jocuri; cititoare de discuri de definiţie înaltă; 
cititoare de DVD; 

 

41   - servicii de divertisment, şi anume producerea 
imaginilor cinematografice, video şi a filmelor; 
acordarea efectelor speciale pentru televi-
ziune, video şi imagini cinematografice; elabo-
rarea mijloacelor programabile utilizate la 
producerea imaginilor cinematografice, video 
şi filmelor; servicii de producţie animată; ser-

vicii de producere a mijloacelor programabile 
pentru divertismentul multimedia. 

 

(531) CFE(5) 26.01.01; 26.02.05; 26.15.01. 
 
 
 
(210) 024242 
(220) 2008.09.16 
(730) CRINELA S.R.L., MD 

Str. Miron Costin nr. 11, bloc 4, ap. 83,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben-auriu, alb. 
(511) NCL(9) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchi-
tă, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau 
din materiale plastice; 

 

35   - gestiunea afacerilor comerciale; administrare 
comercială; lucrări de birou; 

 

36   - afaceri imobiliare; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială. 

 

(531) CFE(5) 01.15.05; 24.09.03; 24.09.14; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 024243 
(220) 2008.09.17 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 024244 
(220) 2008.09.17 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 

rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 024245 
(220) 2008.09.17 
(730) SUPRATEN S.A., MD 

Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie 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. 

 

 
 
 
(210) 024252 
(220) 2008.09.24 
(730) LOPATENCO Iurie, MD 

Bd. Dacia nr. 40, bloc 3, ap. 22, MD-2060, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, albastru, alb. 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, 

fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvicul-
turii; răşini artificiale în stare brută, materiale 
plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru 
pământ; 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 protec-
ţie 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; 

 

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; 

 

04   - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; pro-
duse pentru absorbţia, umezirea şi compac-
tarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină 
pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; 
lumânări şi fitiluri pentru iluminat; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 
construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

07   - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia 
motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje 
şi organe de transmisie (cu excepţia celor 
pentru vehiculele terestre); instrumente agri-
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cole, altele decât cele acţionate manual; incu-
batoare pentru ouă; 

 

08   - scule şi instrumente de mână acţionate 
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras;. 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-
dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, distribuirea, transformarea, acu-
mularea, reglarea sau comanda curentului 
electric; aparate pentru înregistrarea, tran-
smiterea, reproducerea sunetului sau imagi-
nilor; suporturi de înregistrare magnetice, 
discuri acustice; distribuitoare automate şi 
mecanisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei şi calcu-
latoare; extinctoare; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi 
artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, 
de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii 
sanitare; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeria-
nă sau navală; 

 

13   - arme de foc; muniţii şi proiectile; explozive; 
focuri de artificii; 

 

14   - metale preţioase şi aliajele lor şi produse din 
aceste materiale sau placate cu acestea, 
necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, biju-
terii, pietre preţioase; ceasornicărie şi instru-
mente pentru măsurarea timpului; 

 

15   - instrumente muzicale; 
 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 
necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse 
în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etan-
şare şi izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 

animale; geamantane şi valize; umbrele, um-
brele de soare, bastoane; bice şi articole de 
şelărie; 

 

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

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, 
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, 
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor 
acestor materiale sau din materiale plastice; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucă-
tărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă 
necuprinse în alte clase; 

 

22   - frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci 
(necuprinse în alte clase); materiale de 
umplutură (cu excepţia cauciucului sau mate-
rialelor plastice); materiale textile fibroase brute; 

 

23   - fire de uz textil; 
 

24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 
clase; cuverturi de pat şi de masă; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

26   - dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi, 
capse şi copci, ace şi ace cu gămălie; flori 
artificiale; 

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 
produse pentru acoperirea podelelor; tapete 
murale, nu din materiale textile; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congelate, 
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; 

 

31   - produse agricole, horticole, forestiere şi ce-
reale, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 
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33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii); 
 

34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

40   - tratament de materiale; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale; 

 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi 
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare 
la acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială; crearea şi dezvoltarea calculatoa-
relor şi a programelor de calculator; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură; 

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi 
destinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 26.01.03; 26.01.13; 26.11.13; 27.01.06; 
29.01.13. 

 
 
 
(210) 024255 
(220) 2007.08.14 
(730) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 

Coffee Company, corporaţie din statul 
Washington, US 
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washin-
gton 98134, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 

(511) NCL(9) 
30   - ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago; faină 

şi preparate făcute din cereale, pâine, 
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată, 
miere, sirop de melasa, drojdie, praf de copt; 
sare, muştar, oţet, sosuri (condimente); miro-
denii; gheaţă; cacao, ceai (de ierburi), ceai, 
cacao (băuturi), praf de cioco-lată şi praf de 
vanilie, siropuri aromate pentru adăugare în 
băuturi, copturi, inclusiv brioşe, chifle, biscuiţi, 
fursecuri, pişcoturi, prăjituri, produse de 
patiserie şi pâine, sandvişuri, ciocolată şi 
produse de cofetărie, produse cerealiere pe 
bază de cereale integrale şi fructe, gata 
pentru întrebuinţare fierbinţi şi reci, ceai gata 
pentru întrebuinţare, îngheţată, cocteiluri de 
lapte şi produse de cofetărie congelate; 
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie; 

 

32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 01.01.04; 04.02.11; 26.01.14; 26.01.21; 
27.05.24. 

 
 
 
(210) 024256 
(220) 2008.09.17 
(730) Tovarîstvo z obmejenoiu vidpovidalinistiu 

"VODOSTICINI SÎSTEMÎ", UA 
Vul. 40-rokiv Jovtnea, 36, m. Boiarka, Kîevo-
Sveatoşinsikîi r-n, Kîivsika obl., 080150,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din aceste materiale 
pentru sisteme de scurgere a apelor meteo-
rice utilizate în exterior, în special burlane de 
scurgere, jgheaburi, racorduri de jgheaburi şi 
burlane de scurgere, console, garnituri de 
etanşare pentru elementele de racordare ale 
jgheaburilor, obturatoare de jgheaburi şi de 
elemente de conexiune ale jgheaburilor 
pentru sisteme de scurgere a apelor meteo-
rice utilizate în exterior; conducte nemetalice 
rigide pentru sisteme de scurgere a apelor 
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meteorice utilizate în exterior; sisteme de 
scurgere a apelor meteorice din materiale 
necuprinse în alte clase; produse din mate-
riale plastice semiprelucrate; materiale de 
călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte 
flexibile nemetalice; baraje plutitoare antipo-
luare; chit; izolatoare; izolatoare pentru ca-
bluri; inele din cauciuc; armături nemetalice 
pentru conducte; materiale pentru călăfătuire; 
materiale pentru izolaţie fonică; materiale izo-
lante; materiale refractare izolante; produse 
calorifuge; chituri pentru îmbinări; materiale 
filtrante (materiale plastice sau spongioase 
semiprelucrate); manşoane nemetalice pentru 
conducte; tampoane din cauciuc; materiale 
plastice semiprelucrate; garnituri pentru cupla-
je; şnururi din cauciuc, garnituri de etanşare 
pentru cilindri, garnituri de etanşare pentru 
conducte; garnituri; racorduri nemetalice 
pentru ţevi; compoziţii izolante contra umidi-
tăţii în construcţii; compoziţii chimice pentru 
obturarea scurgerilor; tuburi flexibile neme-
talice; furtunuri din materiale textile; ţevi de 
racordare pentru radiatoare de vehicule; 
garnituri de etanşare; folii metalice izolante; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie, în spe-
cial pentru sisteme de scurgere a apelor 
meteorice utilizate în exterior; materiale de 
construcţie nemetalice pentru sisteme de 
scurgere a apelor meteorice utilizate în exte-
rior; conducte rigide nemetalice pentru con-
strucţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii 
nemetalice transportabile; armături nemetalice 
pentru uşi; rame de uşi (nemetalice); tocuri de 
uşi (nemetalice); tocuri de ferestre (neme-
talice); asfalt; grinzi nemetalice; baluştri; ba-
răci; beton; bitum; portaluri nemetalice; uşi ba-
tante nemetalice; uşi nemetalice; apărătoare 
pentru coşuri de fum (nemetalice); şindrilă; 
lemn de lucru; lemn de furnir; lemn fasonabil; 
canale de fum, nemetalice, pentru coşuri; 
jaluzele nemetalice; jgheaburi, cu excepţia 
celor din metal; obiecte de artă din piatră, 
beton sau marmură; piatră; piatră artificială; 
şarpante nemetalice; cornişe nemetalice; 
cărămizi; pietre refractare; clapete pentru 
conducte de apă (cu excepţia celor din metal 
şi din materiale plastice); clapete pentru 
conducte de evacuare (cu excepţia celor din 
metal şi din materiale plastice); stâlpi din 
ciment; olane pentru coşuri de fum (neme-
talice); construcţii nemetalice; construcţii 
transportabile nemetalice; vanguri nemetalice 
(părţi de scări); acoperişuri nemetalice; cabine 
nemetalice pentru vopsit cu pistolul; lemn de 
construcţie; lemn fasonat; material lemnos 

debitat; lemn semiprelucrat; scări nemetalice; 
trepte de scări nemetalice; armături neme-
talice pentru construcţii; produse bituminoase 
pentru construcţii; gudron; smoală (material 
de construcţie); scânduri (lemn de construcţii); 
materiale pentru acoperirea şoselelor; mate-
riale pentru construcţia şi acoperirea şose-
lelor; şamotă; materiale de construcţii neme-
talice; smoală; materiale de construcţie refrac-
tare nemetalice; mozaicuri pentru construcţii; 
marmură; marchize nemetalice (construcţii); 
comiere pentru acoperişuri nemetalice; grăta-
re nemetalice; acoperiri nemetalice pentru 
pereţi (construcţii); ornamente pentru cornişe 
(construcţii) nemetalice; tencuieli (materiale 
de construcţii); şipci nemetalice; scânduri de 
astereală; lambriuri de lemn; căptuşeli neme-
talice pentru pereţi (construcţii); împrejmuiri 
nemetalice; parapete de siguranţă pentru 
drumuri (nemetalice); zăbrele (grilaje) neme-
talice; cofraje pentru beton nemetalice; ţevi de 
derivaţie nemetalice; panouri nemetalice de 
semnalizare neluminoase, nemecanice; par-
chet; pereţi despărţitori nemetalici; planşee 
nemetalice; plafoane nemetalice; buiandrugi 
nemetalici; oberlihturi nemetalice; dale neme-
talice pentru construcţii; pardoseli nemetalice; 
dale nemetalice; plăci din ciment; acoperiri 
nemetalice (construcţii); macadam; tencuieli 
de ciment pentru ignifugare; pavaje neme-
talice; învelitori pentru acoperişuri (nemeta-
lice); tencuieli bituminoase pentru acoperişuri; 
benzi gudronate (construcţii); praguri neme-
talice; stâlpi de sprijin nemetalici; mortar 
pentru construcţii; mortar cu azbest; rezer-
voare din zidărie; şipci de lemn pentru lam-
brisări; palplanşe nemetalice; obloane neme-
talice; sticlă de construcţii; sticlă armată; sticlă 
izolantă (construcţii); sticlă pentru geamuri (cu 
excepţia sticlei pentru geamurile de vehicule); 
sticlă de oglinzi (geamuri) pentru construcţii; 
versanţi triunghiulari de acoperiş; conducte de 
refulare sub presiune (nemetalice); conducte 
forţate (nemetalice); conducte de apă, neme-
talice; burlane de scurgere nemetalice; con-
ducte nemetalice pentru instalaţii de ventilaţie 
şi climatizare; conducte de evacuare neme-
talice; coşuri de fum nemetalice; tuburi rigide 
nemetalice (construcţii); tuburi din gresie; 
corniere nemetalice; prelungiri nemetalice 
pentru coşuri de fum; foi de furnir; panouri de 
uşi nemetalice; forme nemetalice pentru 
turnare; frize de parchet; ciment pentru furna-
le; ciment pentru cuptoare; ciment de magne-
zie; ciment; ţigle; şisturi; ardezie; plăci de 
ardezie pentru acoperiş; zgură (materiale de 
construcţii); pietre de zgură; placaje din lemn; 
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storuri de exterior nemetalice şi netextile; 
panouri nemetalice pentru construcţii; stâlpi 
(piloni) nemetalici; dolii nemetalice (con-
strucţii); elemente de construcţie din beton; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
asfaltare; recondiţionarea motoarelor uzate 
sau parţial distruse; recondiţionarea maşinilor 
uzate sau parţial distruse; lucrări de etan-
şeizare; lucrări de izolare a clădirilor (con-
strucţii); informaţii în domeniul reparaţiilor; 
informaţii în domeniul construcţiilor; aşezarea 
cărămizilor (zidărie); montări de schele; reali-
zarea de acoperiri rutiere; spălarea ferestre-
lor; spălarea vehiculelor; supervizare (condu-
cere) de lucrări de construcţii; tratament 
contra ruginii; spălarea edificiilor (suprafaţa 
exterioară); lucrări de instalaţii; zidărie; lucrări 
de realizare a învelitorilor; lucrări de zugrăvit 
(vopsit); lucrări de ebenisterie (reparaţii); 
lucrări de tencuire; demolări de construcţii; 
construcţii de uzine; construcţii, reparaţii şi 
lucrări de instalaţii referitoare la sistemele de 
scurgere a apelor meteorice utilizate în exte-
rior; construcţia standurilor de expoziţii şi 
magazine; construcţii; lucrări de instalaţii; 
instalarea de uşi şi ferestre; instalarea şi 
repararea aparatelor de răcire; curăţarea 
coşurilor de fum. 

 

 
 
 
(210) 024257 
(220) 2008.09.17 
(730) Tovarîstvo z obmejenoiu vidpovidalinistiu 

"VODOSTICINI SÎSTEMÎ", UA 
Vul. 40-rokiv Jovtnea, 36, m. Boiarka, Kîevo-
Sveatoşinsikîi r-n, Kîivsika obl., 080150,  
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
(511) NCL(9) 

17   - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi 
produse din aceste materiale necuprinse în 
alte clase; produse din aceste materiale 
pentru sisteme de scurgere a apelor meteo-
rice utilizate în exterior, în special burlane de 
scurgere, jgheaburi, racorduri de jgheaburi şi 
burlane de scurgere, console, garnituri de 
etanşare pentru elementele de racordare ale 
jgheaburilor, obturatoare de jgheaburi şi de 
elemente de conexiune ale jgheaburilor 
pentru sisteme de scurgere a apelor meteo-
rice utilizate în exterior; conducte nemetalice 
rigide pentru sisteme de scurgere a apelor 
meteorice utilizate în exterior; sisteme de 
scurgere a apelor meteorice din materiale 
necuprinse în alte clase; produse din mate-
riale plastice semiprelucrate; materiale de 
călăfătuire, etanşare şi izolare, conducte flexi-
bile nemetalice; baraje plutitoare antipoluare; 
chit; izolatoare; izolatoare pentru cabluri; inele 
din cauciuc; armături nemetalice pentru con-
ducte; materiale pentru călăfătuire; materiale 
pentru izolaţie fonică; materiale izolante; 
materiale refractare izolante; produse calo-
rifuge; chituri pentru îmbinări; materiale 
filtrante (materiale plastice sau spongioase 
semiprelucrate); manşoane nemetalice pentru 
conducte; tampoane din cauciuc; materiale 
plastice semiprelucrate; garnituri pentru cupla-
je; şnururi din cauciuc, garnituri de etanşare 
pentru cilindri, garnituri de etanşare pentru 
conducte; garnituri; racorduri nemetalice 
pentru ţevi; compoziţii izolante contra umidi-
tăţii în construcţii; compoziţii chimice pentru 
obturarea scurgerilor; tuburi flexibile nemeta-
lice; furtunuri din materiale textile; ţevi de 
racordare pentru radiatoare de vehicule; 
garnituri de etanşare; folii metalice izolante; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie, în spe-
cial pentru sisteme de scurgere a apelor 
meteorice utilizate în exterior; materiale de 
construcţie nemetalice pentru sisteme de 
scurgere a apelor meteorice utilizate în exte-
rior; conducte rigide nemetalice pentru con-
strucţie; asfalt, smoală şi bitum; construcţii 
nemetalice transportabile; armături nemetalice 
pentru uşi; rame de uşi (nemetalice); tocuri de 
uşi (nemetalice); tocuri de ferestre (neme-
talice); asfalt; grinzi nemetalice; baluştri; ba-
răci; beton; bitum; portaluri nemetalice; uşi 
batante nemetalice; uşi nemetalice; apără-
toare pentru coşuri de fum (nemetalice); 
şindrilă; lemn de lucru; lemn de furnir; lemn 
fasonabil; canale de fum, nemetalice, pentru 
coşuri; jaluzele nemetalice; jgheaburi, cu 
excepţia celor din metal; obiecte de artă din 
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piatră, beton sau marmură; piatră; piatră 
artificială; şarpante nemetalice; cornişe neme-
talice; cărămizi; pietre refractare; clapete 
pentru conducte de apă (cu excepţia celor din 
metal şi din materiale plastice); clapete pentru 
conducte de evacuare (cu excepţia celor din 
metal şi din materiale plastice); stâlpi din 
ciment; olane pentru coşuri de fum (neme-
talice); construcţii nemetalice; construcţii tran-
sportabile nemetalice; vanguri nemetalice 
(părţi de scări); acoperişuri nemetalice; cabine 
nemetalice pentru vopsit cu pistolul; lemn de 
construcţie; lemn fasonat; material lemnos 
debitat; lemn semiprelucrat; scări nemetalice; 
trepte de scări nemetalice; armături neme-
talice pentru construcţii; produse bituminoase 
pentru construcţii; gudron; smoală (material 
de construcţie); scânduri (lemn de construcţii); 
materiale pentru acoperirea şoselelor; mate-
riale pentru construcţia şi acoperirea şose-
lelor; şamotă; materiale de construcţii neme-
talice; smoală; materiale de construcţie refrac-
tare nemetalice; mozaicuri pentru construcţii; 
marmură; marchize nemetalice (construcţii); 
comiere pentru acoperişuri nemetalice; grăta-
re nemetalice; acoperiri nemetalice pentru 
pereţi (construcţii); ornamente pentru cornişe 
(construcţii) nemetalice; tencuieli (materiale 
de construcţii); şipci nemetalice; scânduri de 
astereală; lambriuri de lemn; căptuşeli neme-
talice pentru pereţi (construcţii); împrejmuiri 
nemetalice; parapete de siguranţă pentru 
drumuri (nemetalice); zăbrele (grilaje) neme-
talice; cofraje pentru beton nemetalice; ţevi de 
derivaţie nemetalice; panouri nemetalice de 
semnalizare neluminoase, nemecanice; par-
chet; pereţi despărţitori nemetalici; planşee 
nemetalice; plafoane nemetalice; buiandrugi 

 nemetalici; oberlihturi nemetalice; dale neme-
talice pentru construcţii; pardoseli nemetalice; 
dale nemetalice; plăci din ciment; acoperiri 
nemetalice (construcţii); macadam; tencuieli 
de ciment pentru ignifugare; pavaje neme-
talice; învelitori pentru acoperişuri (nemeta-
lice); tencuieli bituminoase pentru acoperişuri; 
benzi gudronate (construcţii); praguri nemeta-
lice; stâlpi de sprijin nemetalici; mortar pentru 
construcţii; mortar cu azbest; rezervoare din 
zidărie; şipci de lemn pentru lambrisări; pal-
planşe nemetalice; obloane nemetalice; sticlă 
de construcţii; sticlă armată; sticlă izolantă 
(construcţii); sticlă pentru geamuri (cu excep-
ţia sticlei pentru geamurile de vehicule); sticlă 
de oglinzi (geamuri) pentru construcţii; ver-
sanţi triunghiulari de acoperiş; conducte de 
refulare sub presiune (nemetalice); conducte 
forţate (nemetalice); conducte de apă, neme-

talice; burlane de scurgere nemetalice; con-
ducte nemetalice pentru instalaţii de ventilaţie 
şi climatizare; conducte de evacuare neme-
talice; coşuri de fum nemetalice; tuburi rigide 
nemetalice (construcţii); tuburi din gresie; 
corniere nemetalice; prelungiri nemetalice 
pentru coşuri de fum; foi de furnir; panouri de 
uşi nemetalice; forme nemetalice pentru 
turnare; frize de parchet; ciment pentru fur-
nale; ciment pentru cuptoare; ciment de 
magnezie; ciment; ţigle; şisturi; ardezie; plăci 
de ardezie pentru acoperiş; zgură (materiale 
de construcţii); pietre de zgură; placaje din 
lemn; storuri de exterior nemetalice şi 
netextile; panouri nemetalice pentru con-
strucţii; stâlpi (piloni) nemetalici; dolii neme-
talice (construcţii); elemente de construcţie 
din beton; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
asfaltare; recondiţionarea motoarelor uzate 
sau parţial distruse; recondiţionarea maşinilor 
uzate sau parţial distruse; lucrări de etan-
şeizare; lucrări de izolare a clădirilor (con-
strucţii); informaţii în domeniul reparaţiilor; 
informaţii în domeniul construcţiilor; aşezarea 
cărămizilor (zidărie); montări de schele; reali-
zarea de acoperiri rutiere; spălarea feres-
trelor; spălarea vehiculelor; supervizare (con-
ducere) de lucrări de construcţii; tratament 
contra ruginii; spălarea edificiilor (suprafaţa 
exterioară); lucrări de instalaţii; zidărie; lucrări 
de realizare a învelitorilor; lucrări de zugrăvit 
(vopsit); lucrări de ebenisterie (reparaţii); 
lucrări de tencuire; demolări de construcţii; 
construcţii de uzine; construcţii, reparaţii şi 
lucrări de instalaţii referitoare la sistemele de 
scurgere a apelor meteorice utilizate în 
exterior; construcţia standurilor de expoziţii şi 
magazine; construcţii; lucrări de instalaţii; 
instalarea de uşi şi ferestre; instalarea şi 
repararea aparatelor de răcire; curăţarea 
coşurilor de fum. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 07.01.09; 07.01.24. 
 
 
 
(210) 024258 
(220) 2008.09.19 
(730) VICTORIABANK S.A., bancă comercială, 

MD 
Str. 31 August 1989 nr. 141, MD-2004,  
Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, 

necuprinse în alte clase; produse de impri-
merie; articole pentru legătorie; fotografii; 
papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; 
pensule; maşini de scris şi articole de birou 
(cu excepţia mobilelor); materiale de instruire 
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse 
în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 
afaceri imobiliare; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 
organizarea călătoriilor; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; 

 

45   - servicii juridice; servicii de siguranţă pentru 
protejarea bunurilor şi indivizilor; servicii per-
sonale şi sociale oferite de către terţi 
destinate să satisfacă nevoile indivizilor. 

 

(531) CFE(5) 01.01.01; 01.01.04; 01.01.12; 03.03.01; 
03.03.17; 26.01.15. 

 
 
 
(210) 024265 
(220) 2008.09.18 
(310) 77/561211 
(320) 2008.09.03 
(330) US 
(730) BIOGEN IDEC MA INC., US 

14 Cambridge Center, Cambridge, Massa-
chusetts 02142, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
10   - aparate şi instrumente medicale, şi anume 

seringi, suporturi de seringi pentru facilitarea 

lucrului cu seringile şi administrării injecţiilor, 
dispozitive de injectare pentru medicamente şi 
dispozitive de injectare automată pentru 
medicamente. 

 

 
 
 
(210) 024266 
(220) 2008.09.18 
(310) 77/561214 
(320) 2008.09.03 
(330) US 
(730) BIOGEN IDEC MA INC., US 

14 Cambridge Center, Cambridge, Massa-
chusetts 02142, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
10   - aparate şi instrumente medicale, şi anume 

seringi, suporturi de seringi pentru facilitarea 
lucrului cu seringile şi administrării injecţiilor, 
dispozitive de injectare pentru medicamente şi 
dispozitive de injectare automată pentru 
medicamente. 

 

 
 
 
(210) 024267 
(220) 2008.09.18 
(730) BASF SE, DE 

Carl-Bosch-StraBe 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - erbicide. 
 

 
 
 
(210) 024268 
(220) 2008.09.22 
(730) CSK GRUP PLUS S.R.L., MD 

Drumul Viilor nr. 36/2, MD-2021, Chişinău, 
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
 
(210) 024269 
(220) 2008.09.19 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie 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; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 024270 
(220) 2008.09.19 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie 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; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 024271 
(220) 2008.09.19 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie 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; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 024272 
(220) 2008.09.19 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie 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; 
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19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 024273 
(220) 2008.09.19 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie 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. 

 

 
 
 
(210) 024274 
(220) 2008.09.19 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie 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; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 

(210) 024275 
(220) 2008.09.19 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie 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. 

 

 
 
 
(210) 024276 
(220) 2008.09.19 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie 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. 

 

 
 
 
(210) 024277 
(220) 2008.09.19 
(730) SUPRATEN PLUS S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Str. Petricani nr. 84, MD-2059, Chişinău,  
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-

ţie 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; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conducte 
rigide nemetalice pentru construcţie; asfalt, 
smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

 
 
 
(210) 024279 
(220) 2008.09.19 
(730) Miller Chemical & Fertilizer Corporation, 

US 
P.O. Box 333, 120 Radio Road Hanover, 
Pennsylvania 17331, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - adjuvanţi chimici destinaţi agriculturii, horticul-

turii şi silviculturii. 
 

 
 
 
(210) 024280 
(220) 2008.09.19 
(730) Miller Chemical & Fertilizer Corporation, 

US 
P.O. Box 333, 120 Radio Road Hanover, 
Pennsylvania 17331, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
01   - produse chimice pentru aplicare în agricultură, 

horticultura şi silvicultură; produse chimice 
destinate aplicării pe plante pentru reducerea 
pierderii de apă; compoziţii liante şi tensio-
active pentru pesticide, erbicide şi insecticide; 
promotori (acceleratori) de creştere; polimeri 
terpenici destinaţi acoperirii plantelor pentru 
prevenirea pierderii apei, aderarea pes-

ticidelor pe plante pentru a contribui la 
creşterea lor. 

 

 
 
 
(210) 024283 
(220) 2008.09.30 
(730) DMITRIEVA Olga, MD 

Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 65, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
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 pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 024284 
(220) 2008.09.30 
(730) DMITRIEVA Olga, MD 

Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 65, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, 
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, 
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uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; 
produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 
igienice pentru medicină; substanţe dietetice 
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi 
şi materiale pentru pansamente; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje 
dentare; dezinfectante; produse pentru distru-
gerea animalelor dăunătoare; fungicide, 
erbicide; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 024285 
(220) 2008.09.24 
(730) AGROVIN BULBOACA S.A., MD 

Str. Dacia, MD-6512, Bulboaca, Anenii-Noi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - vinuri. 
 

 
 
 
(210) 024286 
(220) 2008.09.24 
(730) AGROVIN BULBOACA S.A., MD 

Str. Dacia, MD-6512, Bulboaca, Anenii-Noi, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - vinuri. 
 

 
 
 
 
 
 

(210) 024287 
(220) 2008.09.22 
(730) SHIMON Leonid, UA 

Bul. Frantsuziskii nr. 11-A, ap. 12, Odesa 
65011, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele, 
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole 
de şelărie; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, 
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori 
ai tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 
clase; cuverturi de pat şi de masă; 

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte pro-
duse pentru acoperirea podelelor; tapete 
murale, nu din materiale textile. 

 

 
 
 
(210) 024288 
(220) 2008.09.22 
(730) SHIMON Leonid, UA 

Bul. Frantsuziskii nr. 11-A, ap. 12, Odesa 
65011, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
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tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de ani-
male; geamantane şi valize; umbrele, umbrele 
de soare, bastoane; bice şi articole de şelărie; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, 
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori 
ai tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 
clase; cuverturi de pat şi de masă; 

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 
produse pentru acoperirea podelelor; tapete 
murale, nu din materiale textile. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 024289 
(220) 2008.09.22 
(730) SHIMON Leonid, UA 

Bul. Frantsuziskii nr. 11-A, ap. 12, Odesa 
65011, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de ani-
male; geamantane şi valize; umbrele, umbrele 
de soare, bastoane; bice şi articole de şelărie; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, 
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori 
ai tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 
clase; cuverturi de pat şi de masă; 

 

27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 
produse pentru acoperirea podelelor; tapete 
murale, nu din materiale textile. 

 

 

(210) 024290 
(220) 2008.09.23 
(730) AQUASTART GRUP S.R.L., societate comer-

cială, MD 
Valea Crucii nr. 24, ap. 175, MD-2072,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-

coolice. 
 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 01.01.12; 25.07.20; 
27.03.15. 

 
 
 
(210) 024291 
(220) 2008.09.22 
(730) MONUL Sergiu, MD 

Str-la I. Krîlov nr. 12, MD-3300, Tiraspol,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

 
 
 
(210) 024292 
(220) 2008.09.22 
(730) MONUL Sergiu, MD 

Str-la I. Krîlov nr. 12, MD-3300, Tiraspol,  
Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

 
 
 
(210) 024294 
(220) 2008.09.23 
(730) ZUSMAN Lev, MD 

Str. Grădinilor nr. 60, ap. 27, MD-2005,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru 
fabricarea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 024295 
(220) 2008.09.23 
(730) ZUSMAN Lev, MD 

Str. Grădinilor nr. 60, ap. 27, MD-2005,  
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabri-
carea băuturilor; 

 

33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 024296 
(220) 2008.09.23 
(730) General Media Communications, Inc., US 

6800 Broken Sound Pkwy NW, Suite 100, 
Boca Raton FL 33487, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
16   - produse de imprimerie, ediţii periodice, inclu-

siv reviste, cărţi, calendare, placarde, afişe. 
 

 
 
 
(210) 024298 
(220) 2008.09.24 
(730) SHIMON Leonid, UA 

Bul. Frantsuziskii nr. 11-A, ap. 12, Odesa 
65011, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: maro-închis, maro-

deschis. 
(511) NCL(9) 
06   - metale comune şi aliajele lor; materiale de 

construcţie metalice; construcţii metalice 
transportabile; materiale metalice pentru căile 
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; 
produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; 
tuburi metalice; seifuri; produse metalice 
necuprinse în alte clase; minereuri; 

 

18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 
materiale necuprinse în alte clase; piei de ani-
male; geamantane şi valize; umbrele, umbrele 
de soare, bastoane; bice şi articole de şelărie; 

 

20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 
alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, 
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 
solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori 
ai tuturor acestor materiale sau din materiale 
plastice; 

 

24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 
clase; cuverturi de pat şi feţe de masă; 
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27   - covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte 
produse pentru acoperirea podelelor; tapete 
murale, nu din materiale textile. 

 

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.02; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 024299 
(220) 2008.09.24 
(730) TYMCHIK Vitaliy, UA 

65023, 8/26 Dvoryanskaya str., Odessa, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(210) 024300 
(220) 2008.09.24 
(730) PLETNEV Evgeny, IL 

Str. Levi Eshcol nr. 86, ap. 36, Tel Aviv, 
Israel 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

44   - servicii medicale; servicii veterinare; servicii 
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru 
oameni sau animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi de silvicultură. 

 

 
 
 
(210) 024301 
(220) 2008.09.24 
(730) Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL 

Neve Neeman, Hod Hasharon, Israel 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cos-

metice, loţiuni pentru păr. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.07. 
 
 
 
(210) 024302 
(220) 2008.09.24 
(730) Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL 

Neve Neeman, Hod Hasharon, Israel 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cos-

metice, loţiuni pentru păr. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
 
 
 
(210) 024303 
(220) 2008.09.24 
(730) Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL 

Neve Neeman, Hod Hasharon, Israel 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - produse pentru îngrijirea dinţilor; gargare; 
 

21   - periuţe şi perii de dinţi. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01. 
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(210) 024304 
(220) 2008.09.24 
(730) Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL 

Neve Neeman, Hod Hasharon, Israel 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cos-

metice, loţiuni pentru păr. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24. 
 
 
 
(210) 024305 
(220) 2008.09.24 
(730) Sano-Brunos Enterprises Ltd., IL 

Neve Neeman, Hod Hasharon, Israel 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
03   - săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cos-

metice, loţiuni pentru păr. 
 

(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.01. 
 
 
 
(210) 024310 
(220) 2008.09.26 
(730) LEMI INVEST S.A., întreprindere cu capital 

străin, MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 77, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 
 
 
(210) 024311 
(220) 2008.09.26 
(730) Minin Alexandr, întreprindere individuală, 

MD 
Drumul Schinoasei nr. 1/4, ap. 75, MD-2019, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geo-

dezice, fotografice, cinematografice, optice, 
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de 
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi 
didactice; aparate şi instrumente pentru con-
ducerea, distribuirea, transformarea, acumula-
rea, reglarea sau comanda curentului electric; 
aparate pentru înregistrarea, transmiterea, 
reproducerea sunetului sau imaginilor; supor-
turi de înregistrare magnetice, discuri acusti-
ce; distribuitoare automate şi mecanisme 
pentru aparate cu preplată; case înregistra-
toare, maşini de calculat, echipament pentru 
prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, 
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi 
artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 16.03.13; 26.01.02; 26.01.16; 27.05.10. 
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(210) 024315 
(220) 2008.09.29 
(730) ASCENSUS CAPITAL S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Serghei Lazo nr. 36, ap. 5, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albăstriu, negru. 
(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.10; 26.03.23; 27.05.11; 
29.01.12. 

 
 
 
(210) 024316 
(220) 2008.09.29 
(730) ASCENSUS CAPITAL S.R.L., societate 

comercială, MD 
Str. Serghei Lazo nr. 36, ap. 5, MD-2004, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; 

afaceri imobiliare. 
 

 
 
 
(210) 024318 
(220) 2008.09.29 
(730) IVANOV Andrei, MD 

Str. Alecu Russo nr. 9/1, of. 2, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, alb. 
(511) NCL(9) 
39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; 

organizarea călătoriilor. 
 

(531) CFE(5) 27.05.04; 27.05.15; 29.01.12. 
 
 
 
(210) 024319 
(220) 2008.09.30 
(730) RENAISSANCE PERFECT S.R.L., întreprin-

dere cu capital străin, MD 
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 024320 
(220) 2008.09.30 
(730) Ahmet Melih Şahin, TR 

Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

(540)  
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(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, în special remedii con-

tra tusei. 
 

 
 
 
(210) 024321 
(220) 2008.09.30 
(730) Ahmet Melih Şahin, TR 

Amiral Nejdet Uran cd. Uran ap. No:22/10 
Bahcelievler-Istanbul, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(9) 
05   - produse farmaceutice, în special contra dure-

rilor, contra inflamaţiilor, remedii nesteroide. 
 

 
 
 
(210) 024324 
(220) 2008.09.30 
(730) MEDIA PRODUCTION S.R.L., întreprindere 

cu capital străin, MD 
Str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr. 57/1, 
bir. 330, MD-2005, Chişinău, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(591) Culori revendicate: indigo, negru, galben, sur-
albastru, alb, roşu. 

(511) NCL(9) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi spor-
tive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 01.01.02; 01.01.10; 01.01.25; 13.01.17; 
27.01.16; 29.01.15. 

 
 
 
(210) 024482 
(220) 2008.10.29 
(730) AUTOMAX S.R.L., MD 

Str. Liviu Deleanu nr. 1, ap. 165, MD-2071, 
Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(9) 
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. 

 

(531) CFE(5) 24.15.01; 24.15.07; 27.07.02; 29.01.13. 
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Lista mărcilor înregistrate  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit, 

numărul de ordine al înregistrării, 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. de 
depozit 

(220) 
Data de 
depozit 

(111) 
Nr. înre-
gistrării 

(151) 
Data înre-

gistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(442) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 021761 2007.08.28 17238 2008.11.06 34 Japan Tobacco Inc., JP 7/2008 
2 021762 2007.08.28 17239 2008.11.06 34 Japan Tobacco Inc., JP 7/2008 
3 021763 2007.08.28 17240 2008.11.06 34 Japan Tobacco Inc., JP 7/2008 
4 021765 2007.08.28 17241 2008.11.06 34 Japan Tobacco Inc., JP 7/2008 
5 021766 2007.08.28 17242 2008.11.06 34 Japan Tobacco Inc., JP 7/2008 
6 021767 2007.08.28 17243 2008.11.06 34 Japan Tobacco Inc., JP 7/2008 
7 021768 2007.08.28 17244 2008.11.06 34 Japan Tobacco Inc., JP 7/2008 
8 021769 2007.08.28 17245 2008.11.06 34 Japan Tobacco Inc., JP 7/2008 
9 021770 2007.08.28 17246 2008.11.06 34 Japan Tobacco Inc., JP 7/2008 

10 021771 2007.08.28 17247 2008.11.06 34 Japan Tobacco Inc., JP 7/2008 
11 021772 2007.08.28 17248 2008.11.06 34 Japan Tobacco Inc., JP 7/2008 
12 021781 2007.08.23 17249 2008.11.06 10,35,40, 

41,42,44 
Sagmel, Inc., US 7/2008 

13 021782 2007.08.28 17250 2008.11.10 20,31,35,37, 
39,43,44 

TRANGA Andrei, MD 7/2008 

14 021787 2007.09.05 17251 2008.11.10 01,04,06,09, 
16,35,41,42 

Academia de Ştiinţe a Moldovei, MD 7/2008 

15 021805 2007.08.28 17252 2008.11.10 05 Newman nutrients AG, CH 7/2008 
16 021806 2007.08.28 17253 2008.11.10 05 Newman nutrients AG, CH 7/2008 
17 021807 2007.08.28 17254 2008.11.10 05 Newman nutrients AG, CH 7/2008 
18 021809 2007.08.28 17255 2008.11.10 05 Newman nutrients AG, CH 7/2008 
19 021810 2007.08.28 17256 2008.11.10 05 Newman nutrients AG, CH 7/2008 
20 021811 2007.08.28 17257 2008.11.10 05 Newman nutrients AG, CH 7/2008 
21 021813 2007.08.28 17258 2008.11.10 05 Newman nutrients AG, CH 7/2008 
22 021814 2007.08.28 17259 2008.11.10 05 Newman nutrients AG, CH 7/2008 
23 021815 2007.08.28 17260 2008.11.10 05 Newman nutrients AG, CH 7/2008 
24 021816 2007.08.28 17261 2008.11.10 05 Newman nutrients AG, CH 7/2008 
25 021817 2007.08.28 17262 2008.11.10 05 Newman nutrients AG, CH 7/2008 
26 021824 2007.08.29 17263 2008.11.10 05 Sagmel, Inc., US 7/2008 
27 021827 2007.08.30 17264 2008.11.10 29,30 Perdigao Agroindustrial S.A., BR 7/2008 
28 021828 2007.08.30 17265 2008.11.11 29 BERNAVSCHI Andrei, MD 7/2008 
29 021832 2007.09.03 17266 2008.11.11 09,38 MOTOROLA, INC., corporaţie organi-

zată şi existentă conform legilor statu-
lui Delaware, US 

7/2008 

30 021859 2007.09.14 17267 2008.11.11 03 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 7/2008 
31 021862 2007.09.14 17268 2008.11.11 03,35 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 7/2008 
32 021864 2007.09.04 17269 2008.11.11 25 Tommy Hilfiger Licensing LLC, a 

company, organized and existing 
under the laws of Delaware, US 

7/2008 

33 021939 2007.09.19 17270 2008.11.11 12,37 GEELY GROUP CO, LTD, CN 7/2008 
34 021923 2007.09.14 17271 2008.11.11 36 ASITO S.A., companie internaţională 

de asigurări, MD 
7/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
35 021924 2007.09.14 17272 2008.11.11 05,29,30,32 TYMBARK S.A., PL 7/2008 
36 021925 2007.09.19 17273 2008.11.11 11 VAVELIAL S.R.L., societate comer-

cială, MD 
7/2008 

37 021938 2007.09.19 17274 2008.11.11 12,37 GEELY HOLDING GROUP CO, LTD, 
CN 

7/2008 

38 021940 2007.09.19 17275 2008.11.11 33 OTKRYTOE AKTSIONERNOE OB-
SHCHESTVO "SINERGIA KAPITAL", 
RU 

7/2008 

39 021941 2007.09.19 17276 2008.11.11 34 British American Tobacco (Brands) 
Inc., US 

7/2008 

40 021943 2007.09.20 17277 2008.11.11 29,30,35,43 Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Kommunarka", BY 

7/2008 

41 021945 2007.09.20 17278 2008.11.11 29,30,35,43 Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Kommunarka", BY 

7/2008 

42 021946 2007.09.20 17279 2008.11.11 29,30,35,43 Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Kommunarka", BY 

7/2008 

43 021947 2007.09.20 17280 2008.11.11 29,30,35,43 Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Kommunarka", BY 

7/2008 

44 021948 2007.09.20 17281 2008.11.11 29,30,35,43 Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Kommunarka", BY 

7/2008 

45 021949 2007.09.20 17282 2008.11.11 29,30,35,43 Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Kommunarka", BY 

7/2008 

46 021951 2007.09.20 17283 2008.11.11 29,30,35,43 Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Kommunarka", BY 

7/2008 

47 021957 2007.09.20 17284 2008.11.11 29,30,35,43 Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
"Kommunarka", BY 

7/2008 

48 021966 2007.09.21 17285 2008.11.11 29 NOVEX PRIM S.R.L., societate 
comercială, MD 

7/2008 

49 022347 2007.11.29 17286 2008.11.11 16,35,38,41,42 Asociaţia Presei Auto din Moldova, 
asociaţie obştească, MD 

7/2008 

50 018115 2005.11.23 17288 2008.11.13 01,16,17, 
22,35,42 

Sanin S.R.L., întreprindere mixtă 
moldo-israeliană, MD 

7/2008 

51 018117 2005.11.23 17289 2008.11.13 01,16,17, 
22,35,42 

Sanin S.R.L., întreprindere mixtă 
moldo-israeliană, MD 

7/2008 

52 018027 2005.11.08 17290 2008.11.24 32,35 THE COCA-COLA COMPANY, corpo-
raţia statului Delaware, US 

7/2008 

53 018617 2006.01.25 17291 2008.11.24 33 Vlaktor Trading Limited, CY 7/2008 
54 019064 2006.03.28 17292 2008.11.24 09,37 COJOCARU Ruslan, MD 7/2008 
55 019351 2006.05.16 17293 2008.11.24 32,35,43 SOLOVIOV Evghenii, MD 7/2008 
56 019430 2006.06.19 17294 2008.11.24 07,35 ACVATRON S.A., MD 7/2008 
57 019438 2006.06.08 17295 2008.11.24 29 SMIRNOV Alexandru, MD 7/2008 
58 019581 2006.06.29 17296 2008.11.24 30 ZACRÎTE ACŢIONERNE 

TOVARÎSTVO "AVK", UA 
7/2008 

59 019835 2006.08.08 17297 2008.11.24 38,41 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 7/2008 
60 019859 2006.08.29 17298 2008.11.24 16,35,41 АФИША ТВ S.R.L., revistă,  publicaţie 

periodică, MD 
7/2008 

61 019867 2006.08.15 17299 2008.11.25 05 Metatron S.A., MD 7/2008 
62 019892 2006.08.16 17300 2008.11.25 25,35 Skechers U.S.A. Inc.II, corporaţie din 

statul Delaware, US 
7/2008 

63 019893 2006.08.16 17301 2008.11.25 25,35 Skechers U.S.A. Inc.II, corporaţie din 
statul Delaware, US 

7/2008 

64 019897 2006.08.17 17302 2008.11.25 03,05 MMI Corporation, corporaţie organi-
zată şi existentă conform legilor in-
sulelor Caimane, KY 

7/2008 

65 019925 2006.08.30 17303 2008.11.25 03,05,35,44 Proizvodstvenno-kommerceskoe 
obscestvo s ogranicennoi otvetstven-
nostiiu "Belkosmex", BY 

7/2008 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
66 019927 2006.08.30 17304 2008.11.25 03,05,35,44 Proizvodstvenno-kommerceskoe 

obscestvo s ogranicennoi otvetstven-
nostiiu "Belkosmex", BY 

7/2008 

67 019933 2006.09.04 17305 2008.11.25 29 B.S.A., FR 7/2008 
68 019981 2006.09.15 17306 2008.11.25 03,05,35 Farmina S.R.L., MD 7/2008 
69 020060 2006.09.22 17307 2008.11.25 03 FLORINA Tamara, MD 7/2008 
70 020254 2006.11.01 17308 2008.11.25 05 E.I. du Pont de Nemours and Compa-

ny, US 
7/2008 

71 020314 2006.11.16 17309 2008.11.25 16,35,38 Arax-Impex S.R.L., firmă de producţie 
şi comerţ, MD 

7/2008 

72 020383 2006.11.30 17310 2008.11.25 09,38 The Persuaders, LLC, a limited liabil-
ity company of the State of Delaware, 
US 

7/2008 

73 020384 2006.11.30 17311 2008.11.25 09,38 The Persuaders, LLC, a limited liabil-
ity company of the State of Delaware, 
US 

7/2008 

74 020435 2006.12.05 17312 2008.11.25 05 Balkan Pharmaceuticals S.R.L., între-
prindere cu capital străin, MD 

7/2008 

75 020468 2006.10.06 17313 2008.11.25 36 Total Leasing S.A., întreprindere cu 
capital străin, MD 

7/2008 

76 020513 2007.01.19 17314 2008.11.25 19 EDIFICIACON S.R.L., MD 7/2008 
77 020596 2007.01.19 17315 2008.11.25 09,38,41,44 Pfizer Products Inc., corporaţie or-

ganizată şi existentă conform legilor 
statului Connecticut, US 

7/2008 

78 020686 2007.02.07 17316 2008.11.25 31 Dekalb Genetics Corporation, US 7/2008 
79 020778 2007.03.13 17317 2008.11.25 29,30,31,35 VOX-DESIGN S.R.L., MD 7/2008 
80 020811 2007.02.27 17318 2008.11.25 01,02,03,04, 

05,07,21,25, 
26,37,40 

BIOGUARD INVESTMENTS LTD, VG 7/2008 

81 020831 2007.03.01 17319 2008.11.25 16 PIT Yevheniy, UA 7/2008 
82 020842 2007.03.12 17320 2008.11.26 05 Ahmet Melih Şahin, TR 7/2008 
83 020854 2007.03.19 17321 2008.11.25 20,37 ARONAX-TUR S.R.L., MD 7/2008 
84 020861 2007.03.13 17322 2008.11.26 32,35 Rusnac-MoldAqua S.R.L., MD 7/2008 
85 020894 2007.03.16 17323 2008.11.25 03,05,09,16,20,

21,25,28,29,30,
31,32,34,35,39,

41,43,44 

TITOV Mihail, MD 7/2008 

86 020957 2007.03.30 17324 2008.11.26 12 Tata Sons Limited, IN 7/2008 
87 020962 2007.04.02 17325 2008.11.25 05,30 Otcrîtoe Acţionernoe Obscestvo 

Kompaniia "Mai", RU 
7/2008 

88 021008 2007.04.04 17326 2008.11.25 25 PONTI S.R.L., MD 7/2008 
89 021040 2007.04.17 17327 2008.11.25 07,12,35 POSTICA Vladimir, MD 7/2008 
90 021080 2007.04.13 17328 2008.11.25 16,35,41 Zile şi Nopţi S.R.L., revistă, publicaţie 

periodică, MD 
7/2008 

91 021157 2007.05.17 17329 2008.11.25 33 AROMA S.A., MD 7/2008 
92 021166 2007.06.04 17330 2008.11.25 07,08,09,11,21 Bakhchevan Yuliya, UA 7/2008 
93 021167 2007.05.28 17331 2008.11.25 37 V.P. Zarafa, întreprindere individuală, 

MD 
7/2008 

94 021186 2007.05.02 17332 2008.11.25 32,33,35,43 Vlaktor Trading Limited, CY 7/2008 
95 021205 2007.05.08 17333 2008.11.25 29,31 BERNAVSCHI Andrei, MD 7/2008 
96 021254 2007.05.18 17334 2008.11.25 25 K-Swiss Inc., corporaţie din statul 

Delaware, US 
7/2008 

97 021381 2007.06.11 17335 2008.11.25 29,35,39 MMD S.R.L., companie, MD 7/2008 
98 021382 2007.06.12 17336 2008.11.25 41,43,44 CARMEZ S.A., MD 7/2008 
99 021445 2007.06.22 17337 2008.11.25 35 RNP PHARMACEUTICALS S.R.L., 

întreprindere mixtă, MD 
7/2008 

100 021559 2007.07.18 17338 2008.11.25 16,35 Arax-Impex S.R.L., firmă de producţie 
şi comerţ, MD 

7/2008 
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101 021574 2007.07.18 17339 2008.11.25 10 MEIJI SEIKA KAISHA, LTD., JP 7/2008 
102 021620 2007.07.26 17340 2008.11.25 05 BASF SE, DE 7/2008 
103 021643 2007.08.01 17341 2008.11.25 35 Viocris-Impex S.R.L., societate 

comercială, MD 
7/2008 

104 021649 2007.08.02 17342 2008.11.25 01,02,16, 
17,35 

TERLIŢA Alexei, MD 7/2008 

105 021658 2007.08.21 17343 2008.11.25 44 CRS-Capital S.R.L., societate comer-
cială, MD 

7/2008 

106 021667 2007.08.06 17344 2008.11.25 01,05,07, 
31,35,44 

OMS Investments, Inc., a Delaware 
corporation, US 

7/2008 

107 021670 2007.08.06 17345 2008.11.25 01,05,07, 
31,35,44 

OMS Investments, Inc., a Delaware 
corporation, US 

7/2008 

108 021671 2007.08.06 17346 2008.11.25 01,05,07, 
31,35,44 

OMS Investments, Inc., a Delaware 
corporation, US 

7/2008 

109 021686 2007.08.10 17347 2008.11.25 35 World Medicine Limited, reprezen-
tanţă, MD 

7/2008 

110 021687 2007.08.10 17348 2008.11.25 35 World Medicine Limited, reprezen-
tanţă, MD 

7/2008 

111 021705 2007.08.09 17349 2008.11.25 34 British American Tobacco (Brands) 
Inc., US 

7/2008 

112 021706 2007.08.09 17350 2008.11.25 34 British American Tobacco (Brands) 
Inc., US 

7/2008 

113 021710 2007.08.15 17351 2008.11.25 20,21,28,35 HENDRIX BAIL S.R.L.,  întreprindere 
mixtă, MD 

7/2008 

114 021711 2007.08.15 17352 2008.11.25 20,21,28,35 HENDRIX BAIL S.R.L.,  întreprindere 
mixtă, MD 

7/2008 

115 021712 2007.08.15 17353 2008.11.25 20,21,25,28,35 HENDRIX BAIL S.R.L.,  întreprindere 
mixtă, MD 

7/2008 

116 021716 2007.08.22 17354 2008.11.25 33 PRANETCHII Ivan, MD 7/2008 
117 021722 2007.08.14 17355 2008.11.25 03,05,14,16, 

21,26,35,44 
PIRESSA HOLDINGS LIMITED, CY 7/2008 

118 021723 2007.08.14 17356 2008.11.25 03,05,14,16, 
21,26,35,44 

PIRESSA HOLDINGS LIMITED, CY 7/2008 

119 021725 2007.08.14 17357 2008.11.25 25 KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEI-
SAKUSHO (d.b.a. HITACHI, Ltd.), JP 

7/2008 

120 021746 2007.08.22 17358 2008.11.25 12 Kia Motors Corporation, KR 7/2008 
121 021747 2007.08.22 17359 2008.11.25 31 UNGUREAN Alexei, MD 7/2008 
122 021748 2007.08.22 17360 2008.11.25 03,05,21,31 UNGUREAN Alexei, MD 7/2008 
123 021749 2007.08.22 17361 2008.11.25 43 PAVALACHI Iurie, MD 7/2008 
124 021751 2007.08.23 17362 2008.11.25 35,36,39 DOMARIX S.R.L., MD 7/2008 
125 021760 2007.09.05 17363 2008.11.25 33,35 CĂLĂRAŞI DIVIN S.A., MD 7/2008 
126 021831 2007.09.03 17364 2008.11.25 05 Public Joint Stock Company "Pharm-

standard-Leksredstva", RU 
7/2008 

127 021922 2007.09.14 17365 2008.11.25 35 PAVELESCU Dorin, MD 7/2008 
128 013041 2003.04.04 17366 2008.11.25 33 Agenţia Agroindustrială "Moldova-

Vin", MD 
6/2008 

129 020906 2007.03.21 17367 2008.11.25 05 GMP LTD, GE 2/2008 
130 021539 2007.07.16 17368 2008.11.25 35,45 La T.E.A. Feeria S.R.L., societate 

comercială, MD 
5/2008 

131 012916 2003.05.07 17369 2008.11.25 32 BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ 
PIVOVAR a.s., CZ 

5/2005 

132 020308 2006.11.24 17370 2008.11.25 35,38,41,45 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 11/2007 
133 020706 2007.02.27 17372 2008.11.28 44 MARTÎNIUC Vladimir, MD 2/2008 
134 021108 2007.04.17 17373 2008.11.28 30 Cadbury UK Limited, GB 3/2008 
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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 79 2018.12.15 07,12 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Nissan Motor Co., Ltd.), JP 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japonia 

 6/1994 

2 2R 86 2018.12.28 12 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), JP 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japonia 

 6/1994 

3 2R 94 2018.12.28 12 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), JP 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japonia 

 7/1994 

4 2R 112 2018.12.15 07,12 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), JP 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japonia 

 6/1994 

5 R 6427 2018.03.27 35 DECOSTAR S.R.L., firmă de producţie şi co-
merţ, MD 
Bd. Moscova nr. 6,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

1/1999 6/1999 

6 R 6450 2018.02.05 33 TRADE HOUSE HOLDING OF WINES S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Zamfir Arbore nr. 6,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

12/1998 6/1999 

7 R 6452 2018.02.05 33 TRADE HOUSE HOLDING OF WINES S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Zamfir Arbore nr. 6,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

12/1998 6/1999 

8 R 6454 2018.02.05 33 TRADE HOUSE HOLDING OF WINES S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Zamfir Arbore nr. 6,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

12/1998 6/1999 

9 R 6462 2018.03.31 05 Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE 
Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-
Baden, Germania 

1/1999 6/1999 

10 R 6463 2018.03.31 05 Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE 
Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-
Baden, Germania 

1/1999 6/1999 

11 R 6553 2018.03.31 05 Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE 
Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-
Baden, Germania 

2/1999 8/1999 

12 R 6554 2018.03.31 05 Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE 
Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-
Baden, Germania 

2/1999 8/1999 

13 R 6555 2018.03.31 05 Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE 
Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-
Baden, Germania 

3/1999 8/1999 

14 R 6556 2018.03.31 05 Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE 
Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-
Baden, Germania 

2/1999 8/1999 

15 R 6557 2018.03.31 05 Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE 
Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-
Baden, Germania 

2/1999 8/1999 
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16 R 6558 2018.03.31 05 Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE 

Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-
Baden, Germania 

2/1999 8/1999 

17 R 6559 2018.03.31 05 Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE 
Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-
Baden, Germania 

2/1999 8/1999 

18 R 6560 2018.03.31 05 Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE 
Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-
Baden, Germania 

2/1999 8/1999 

19 R 6561 2018.03.31 05 Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE 
Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-
Baden, Germania 

2/1999 8/1999 

20 R 6562 2018.03.31 05 Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE 
Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-
Baden, Germania 

2/1999 8/1999 

21 R 6563 2018.04.13 05 Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE 
Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-
Baden, Germania 

2/1999 8/1999 

22 R 6742 2018.09.15 26 REVLON CONSUMER PRODUCTS 
CORPORATION, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, US 
237 Park Avenue, New York, New York 10017, 
Statele Unite ale Americii 

6/1999 11/1999 

23 R 6752 2018.10.16 05 Bayer CropScience AG, DE 
Monheim, Germania 

6/1999 11/1999 

24 R 6753 2018.10.16 05 Bayer CropScience AG, DE 
Monheim, Germania 

6/1999 11/1999 

25 R 6780 2018.10.01 29,30,32 McCain Foods Limited, CA 
107 Main Street, Florenceville, New 
Brunswick, CANADA E7L 1B2, Canada 

6/1999 11/1999 

26 R 6781 2018.10.01 29,30,32 McCain Foods Limited, CA 
107 Main Street, Florenceville, New 
Brunswick, CANADA E7L 1B2, Canada 

6/1999 11/1999 

27 R 6818 2018.10.12 12  BRIDGESTONE CORPORATION, JP 
10-1, Kyobashi, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
104, Japonia 

6/1999 12/1999 

28 R 6847 2018.11.23 05 Nufarm Deutschland GmbH, DE 
Im Mediapark 4E, 50670 Köln, Germania 

7/1999 12/1999 

29 R 6871 2018.12.02 05 LG Life Sciences, Ltd., KR 
20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

7/1999 12/1999 

30 R 6873 2018.12.17 09 LAUREL BANK MACHINES CO., LTD., JP 
NO. 1-2, TORANOMON 1-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA 

7/1999 12/1999 

31 R 6874 2018.12.17 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), JP 
1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 
JAPONIA 

7/1999 12/1999 

32 R 6875 2018.12.17 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), JP 
1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 
JAPONIA 

7/1999 12/1999 

33 R 6876 2018.12.17 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), JP 
1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, 
JAPONIA 

7/1999 12/1999 

34 R 6881 2018.10.30 05 G.D. Searle LLC, corporaţie organizată şi 
existentă conform legilor statului Delaware, US 
235 East 42nd Street, New York, New York 
10017, Statele Unite ale Americii 

7/1999 1/2000 

35 R 6892 2018.11.13 05 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă con-
form legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

7/1999 1/2000 
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36 R 6903 2018.10.19 05 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă con-

form legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

7/1999 1/2000 

37 R 6904 2018.10.29 36 VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION, corporaţia statului Delaware, 
US 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, Cali-
fornia 94404, Statele Unite ale Americii 

7/1999 1/2000 

38 R 6905 2018.11.04 05 MEDA AB, SE 
Pipers Väg 2A, Box 906, SE-170 09 Solna, 
Suedia 

7/1999 1/2000 

39 R 6910 2018.11.20 03 The Procter & Gamble Company, US 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
Statele Unite ale Americii 

7/1999 1/2000 

40 R 6911 2018.12.08 05 Wyeth Holdings Corporation, corporaţie orga-
nizată şi existentă conform legilor statului 
Maine, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey  
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

7/1999 1/2000 

41 R 6912 2018.12.08 05 Wyeth Holdings Corporation, corporaţie orga-
nizată şi existentă conform legilor statului 
Maine, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey  
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

7/1999 1/2000 

42 R 6913 2018.12.08 05 Wyeth Holdings Corporation, corporaţie orga-
nizată şi existentă conform legilor statului 
Maine, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey  
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

7/1999 1/2000 

43 R 6914 2018.12.08 05 Wyeth Holdings Corporation, corporaţie orga-
nizată şi existentă conform legilor statului 
Maine, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey  
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

7/1999 1/2000 

44 R 6915 2018.12.08 05 Wyeth Holdings Corporation, corporaţie orga-
nizată şi existentă conform legilor statului 
Maine, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey  
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

7/1999 1/2000 

45 R 6954 2018.10.16 35,42 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

8/1999 2/2000 

46 R 6955 2018.11.11 04  SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

8/1999 2/2000 

47 R 6970 2018.11.27 09,16,35,42 CZT/ACN TRADEMARKS, L.L.C., US 
150 North Martingale Road, Schaumburg, 
Illinois, 60173, Statele Unite ale Americii 

8/1999 2/2000 

48 R 6972 2018.12.21 05 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă con-
form legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

8/1999 2/2000 

49 R 6973 2018.12.21 05 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă con-
form legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

8/1999 2/2000 

50 R 6974 2018.12.25 05 Wyeth, corporaţie organizată şi existentă con-
form legilor statului Delaware, US 
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 
07940-0874, Statele Unite ale Americii 

8/1999 2/2000 

51 R 6997 2019.02.16 16 Advance Magazine Publishers Inc., US 
Four Times Square, New York, New York 
10036, Statele Unite ale Americii 

9/1999 2/2000 

52 R 7025 2019.02.05 05 MERCK & CO., INC., US 
One Merck Drive, P. O. Box 100, Whitehouse 
Station, New Jersey, Statele Unite ale Americii 

9/1999 3/2000 
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53 R 7105 2018.11.16 16 KABUSHIKI KAISHA PILOT CORPORATION 

(also trading as Pilot Corporation), JP 
6-21, Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, 
Japonia 

10/1999 3/2000 

54 R 7109 2018.09.17 06 BRAMMALL, INC., US 
409 Hoosier Drive, ANGOLA, Indiana 46703, 
Statele Unite ale Americii 

10/1999 4/2000 

55 R 7262 2018.11.25 09,16,28,41 LEGO Juris A/S, DK 
DK-7190 BILLUND, Danemarka 

11/1999 5/2000 

56 R 7359 2018.12.24 03,14,21,24 The Cartoon Network, Inc., US 
1050 Techwood Drive, N.W., City of Atlanta, 
State of Georgia 30318, Statele Unite ale 
Americii 

11/1999 6/2000 

57 R 7403 2018.09.18 01,03,04,06,
07,09,11,12,
17,37,38,40,

41,42 

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, 
US 
United Technologies Building, HARTFORD, 
CT 06101, Statele Unite ale Americii 

1/2000 7/2000 

58 R 7404 2018.09.18 01,03,04,06,
07,11,12,17,
37,38,40,41,

42,09 

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, 
US 
United Technologies Building, HARTFORD, 
CT 06101, Statele Unite ale Americii 

1/2000 7/2000 

59 R 7484 2018.03.31 05 Biologische Heilmittel Heel GmbH, DE 
Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-
Baden, Germania 

3/2000 8/2000 

60 R 7687 2018.11.05 30 COMBINATUL DE PÂINE DIN BĂLŢI S.A., 
MD 
Str. Ştefan cel Mare nr. 111,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

7/1999 12/2000 

61 R 7798 2018.11.02 05 PFIZER ENTERPRISES SARL, LU 
Rond-Point du Kirchberg, 51, avenue J.F. 
Kennedy, L-1855, Luxembourg 

9/2000 3/2001 

62 R 8053 2018.12.02 01,02,04,05,
07,10,11,12,
13,17,19,20,
22,23,24,27,
28,29,30,31,
32,37,39,40,

41,42 

E.I. du Pont de Nemours and Company, US 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware, 
19898, Statele Unite ale Americii 

10/1999 7/2001 

63 R 8054 2018.09.24 30,42 HOUSE OF DONUTS INTERNATIONAL, KY 
P.O. Box 1111 George Town, Grand Cayman, 
Insulele Caimane 

1/2001 7/2001 
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