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Informaţie generală
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială conţine informaţie diversă.  

Secţiuni speciale sunt destinate invenţiilor, soiurilor de plante, mărcilor,  
indicaţiilor geografice, denumirilor de origine, 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 inventions, plant varieties, trademarks,  
geographical indications, appellations of origin, industrial designs. 

Users of this information will be able to follow the legal regime 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 are published 
official acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards in the field etc.

The Bulletin offers in favorable conditions space for advertising to all interested persons  
with the view of propagating the industrial property objects, other activities.

Общая информация
Oфициальный бюллетень промышленной собственности содержит разнообразную 

информацию. Специальные разделы предназначены для изобретений, сортов растений, 
товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения, промышленных 

рисунков и моделей. Пользователи смогут проследить за юридическим статусом заявок на 
охрану промышленной собственности, запатентованных и зарегистрированных в Республике 

Молдова объектов промыш лен ной собственности. Бюллетень включает систематизированные 
ежемесячные и полугодовые указате ли. В бюллетене публикуются официальные документы, 

положения, между народные 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 Intelectu ală  
(norma ST. 3 OMPI) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează   

sau înregis trează titluri de proprietate industrială (lista este actualizată de OMPI în 2011)

AD Andorra
AE Emiratele Arabe 

Unite
AF Afganistan
AL Albania
AM Armenia
AO Angola
AP Organizaţia 

Regională Africană
 de Proprietate 
 Intelectuală (ARIPO)
AR Argentina
AT Austria
AU Australia
AZ Azerbaidjan
BA Bosnia şi 

Herţegovina 
BD Bangladesh
BE Belgia
BF Burkina Faso
BG Bulgaria 
BM Bermude
BN Brunei Darussalam
BR Brazilia
BS Bahamas
BT Bhoutan
BX Oficiul din Benelux 

pentru Proprietate 
Intelectuală (BOIP)

BY Belarus
CA Canada
CF Republica
 Centrafricană
CG Congo
CH Elveţia 
CI Coasta de Fildeş
CL Chile
CM Camerun
CN China
CO Columbia
CR Costa Rica
CU Cuba
CV Capul Verde
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania
DK Danemarca
DO Republica 

Dominicană
DZ Algeria

EA Organizaţia Eurasiatică 
 de Brevete (OEAB)
EC Ecuador
EE Estonia
EG Egipt
EM Oficiul de Armonizare 
 pe Piaţa Internă (mărci, 

desene şi modele) 
(OHIM)

EP Oficiul European
 de Brevete (OEB)
ES Spania
ET Etiopia
FI Finlanda
FK Insulele Falkland
 (Malvine)
FR Franţa
GB Regatul Unit
GE Georgia
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Groenlanda
GM Gambia 
GN Guineea
GR Grecia
GT Guatemala
GW Guineea-Bissau
GY Guiana
HK Regiunea Administrativă 

Specială Hong Kong 
a Republicii Populare 
Chineze

HN Honduras
HR Croaţia
HT Haiti
HU Ungaria
IB Biroul Internaţional al 

Organizaţiei Mon di ale 
de Proprietate 
Intelec  tuală (OMPI)

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 Kirghizstan
KH Cambodgia 
KP Republica Populară
 Democrată Coreea
KR Republica Coreea
KW Kuweit
KZ Kazahstan
LA Republica 

Democratică Populară 
Laos

LB Liban
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxemburg
LV Letonia
LY Libia
MA Maroc
MC Monaco
MD Republica Moldova
ME Muntenegru
MG Madagascar
MK Fosta Republică 

Iugoslavă Macedonia 
MN Mongolia
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta
MU Mauritius
MV Maldive
MX Mexic
MY Malaysia
MZ Mozambic
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

PH Filipine
PK Pakistan
PL Polonia
PT Portugalia 
PY Paraguay
QA Qatar
QZ Oficiul Comunitar 

pentru Soiuri de 
Plante  (Uniunea 
Europeană) (CPVO)

RO România
RS Serbia 
RU Federaţia Rusă
RW Ruanda 
SA Arabia Saudită
SE Suedia
SG Singapore
SI Slovenia
SK Slovacia
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Senegal
SO Somalia
SV Salvador
SY Republica Arabă 

Siriană
TD Ciad
TH Thailanda
TJ Tadjikistan
TM Turkmenistan
TN Tunisia 
TR Turcia
TT Trinidad şi Tobago
TW Taiwan, Provincie  

a Chinei
UA Ucraina
US Statele Unite 
 ale Americii
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VE Republica 

Bolivariană  
a Venezuelei

VG Insulele
 Virgine (Britanice)
VN Vietnam
WO Organizaţia Mondială 

de Proprietate 
Intelectuală (OMPI)

YE Yemen
ZA Africa de Sud

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

CS Cehoslovacia
IB Institutul Internaţional 
 de Brevete

DL/DD Republica
  Democrată
  Germană

SY/YD Republica
  Democrată
  Yemen

SU Uniunea Sovietică
YU Iugoslavia/Serbia  

şi Muntenegru
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I 
Invenţii / Inventions / Изобретения 

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

În conformitate cu Legea, 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 la art. 33 din Lege. 

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

Rezumatele cererilor de brevet şi ale brevetelor acordate se publică în ordinea indicilor Clasificării 
Internaţionale de Brevete (CIB), prima literă din indice fiind simbolul unei secţiuni CIB.

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

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 entitled to apply for a patent, and shall contain the documents provided for in Art. 33 of the Law.

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

The abstacts of the patent applications and of the granted patents are published in the order of the  
International Patent Classification (IPC) indexes, the first letter being the symbol of a IPC section.

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

В соответствии с 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 промыш-
ленности. 

Заявка на патент подается в AGEPI лицом, которому принадлежит право на получение 
патента, лично или через представителя и должна содержать документы, предусмотренные в  
ст. 33 Закона.

В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патент, о предоставленных патентах на 
изобретения, о предоставленных краткосрочных патентах и о выданных патентах на изобретения 
согласно национальной процедуре.

Pефераты заявок на патент и на предоставленные патенты публикуются в порядке индексов  
Международной патентной классификации (МПК), первая буква индекса обозначая раздел МПК.
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CODURILE INID ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.9 
PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGRAFICE REFERITOARE  

LA DOCUMENTELE DE BREVET, PUBLICATE DE AGEPI
INID CODES FOR THE IDENTIFICATION BIBLIOGRAPHIC DATA  

IN PATENT DOCUMENTS PUBLISHED BY AGEPI,  
ACCORDING TO WIPO STANDARD ST.9

КОДЫ ИНИД (INID) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПАТЕНТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАНДАРТОМ ST.9 ВОИС, ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI

(11) Numărul titlului de protecţie
 Number of the title of protection
 Номер охранного документа

(12) Denumirea tipului de document
 Designation of the kind 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 sau modificarea documentului
 Document correction or modification information
 Информация об исправлениях или изменениях, внесенных в документ

(16) Numărul modelului de utilitate reînnoit
 Number of the renewed utility model
 Номер продленной полезной модели

(18) Data prevăzută de expirare a reînnoirii
 Specified date of expiration of renewal
 Указанная дата истечения продления

(21) Numărul de depozit
 Number assigned to the application
 Номер заявки

(22) Data de depozit
 Date of filing the application
 Дата подачи заявки

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

(31) Numărul cererii prioritare
 Number assigned to priority application
 Номер приоритетной заявки 

(32) Data de depozit a cererii prioritare
 Date of filing of priority application
 Дата подачи приоритетной заявки

(33) Ţara cererii prioritare, codul conform normei ST.3 OMPI
 Country of the priority application, code according to WIPO Standard ST.3
 Страна приоритетной заявки, код в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС

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

(45) Data publicării hotărârii de acordare a titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
 Date of publication of the decision of grant of the title of protection: number of BOPI, year
 Дата публикации решения о предоставлении охранного документа: номер BOPI, год 
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(47) Data eliberării titlului de protecţie: numărul BOPI, anul
 Date of issuance of the title of protection: number of BOPI, year
 Дата выдачи охранного документа: номер BOPI, год

(48) Data publicării documentului corectat sau modificat
 Date of publication of a corrected or modified document 
 Дата публикации скорректированного или измененного документа

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

(54) Titlul invenţiei sau denumirea soiului de plantă
 Title of the invention or name of the plant variety
 Название изобретения или наименование сорта растения  

(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 depozitului cererii anterioare din care prezentul document este divizionar
  Number and filing date of the earlier application from which the present patent document has   
 been divided up
 Номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий документ

(67)* Numărul şi data transformării cererii de brevet de invenţie sau de brevet de invenţie de scurtă durată, 
 respectiv, în cerere de brevet de invenţie de scurtă durată sau în cerere de brevet de invenţie
   Number and date of conversion of a patent or short-term patent application, respectively, into 
 a  short-term patent application or a patent application 
 Номер и дата преобразования заявки на патент на изобретение или на краткосрочный  
 патент на изобретение, соответственно, в заявку на краткосрочный патент на изобретение  
 или на патент на изобретение

(68) Numărul şi data de publicare a brevetului de bază pentru certificatul complementar de protecţie
 Number and publication date of the basic patent for the supplementary protection certificate
 Номер и дата публикации основного патента для дополнительного свидетельства об охране  

(71) Numele solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
 Name(s) of applicant(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
 Имя заявителя (заявителей), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС

(72) Numele inventatorului (inventatorilor) sau amelioratorului (amelioratorilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI  
 Name(s) of inventor(s) or breeder(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
 Имя изобретателя (изобретателей) или селекционера (селекционеров) в соответствии
 со Стандартом ST.3 ВОИС

(73) Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării conform normei ST.3 OMPI
 Name(s) of owner(s), code of the country according to WIPO Standard ST.3
 Имя патентовладельца (патентовладельцев), код страны в соответствии со Стандартом ST.3 ВОИС

(74) Numele mandatarului autorizat
 Name of patent attorney
 Имя патентного поверенного

(85) Data deschiderii fazei naţionale în conformitate cu PCT
 Date of commencement of the national phase pursuant to PCT
 Дата открытия национальной фазы в соответствии с PCT

(86) Cerere internaţională (PCT): numărul şi data de depozit
 PCT international application: number and filing date
 Международная заявка (PCT): номер и дата подачи

(87) Publicarea cererii internaţionale (PCT) sau cererii comunitare pentru soi de plantă (EC): numărul şi data
 Publication of the PCT international application or the community plant variety application (EC): number and date
 Публикация международной заявки (PCT) или заявки на сорт растения Евросоюза: номер и дата подачи  
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(92) Numărul şi data primei autorizaţii de lansare pe piaţă în Republica Moldova a produsului medicamentos 
sau fitofarmaceutic

 Number and date of the first national authorization to place the medicinal or phytopharmaceutical product 
on the market in the Republic of Moldova

 Номер и дата первого разрешения на продажу фармацевтического или фитофармацевтического 
продукта на территории Республики Молдова 

(94) Data expirării termenului de valabilitate a certificatului complementar de protecţie
 Date of expiry of the term of validity of the supplementary protection certificate
 Дата истечения срока действия дополнительного свидетельства об охране

(95) Denumirea produsului protejat printr-un brevet de bază pentru care a fost cerut sau eliberat certificatul 
complementar de protecţie

 Name of the product protected by a basic patent and in respect of which the supplementary protection 
certificate has been applied for or issued

 Название продукта охраняемого основным патентом, в отношении которого было испрошено или 
выдано дополнительное свидетельство об охране
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CODURILE PENTRU IDENTIFICAREA DIFERITELOR TIPURI 
DE DOCUMENTE DE BREVET ÎN BAZA NORMEI OMPI ST.16,  

PUBLICATE DE AGEPI
(Lista completă a codurilor utilizate de AGEPI poate fi consultată pe web site-ul AGEPI: 

http://agepi.gov.md/pdf/inventions/coduri_st16_ro_02.01.2011.pdf)

CODES FOR THE IDENTIFICATION OF DIFFERENT KINDS 
OF PATENT DOCUMENTS ACCORDING TO WIPO  

STANDARD ST.16, PUBLISHED BY AGEPI
(The complete list of codes used by AGEPI may be consulted on the AGEPI website:  

http://agepi.gov.md/pdf/inventions/coduri_st16_en_02.01.2011.pdf)

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

ПУБЛИКУЕМЫЕ AGEPI
(Полный перечень кодов используемых AGEPI можно найти на веб сайте AGEPI:  

http://agepi.gov.md/pdf/inventions/coduri_st16_ru_02.01.2011.pdf )

 1. CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE
     CODES FOR PATENT DOCUMENTS
     КОДЫ ДЛЯ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

A0 – cerere de brevet de invenţie publicată înainte de termenul legal de 18 luni de la data de depozit sau de la data 
priorităţii recunoscute

 – patent application published before the established term of 18 months after the filing or priority date
 – заявка на патент на изобретение, опубликованная раньше установленного 18-месячного срока с даты 

подачи или даты признанного приоритета 

A1 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, împreună cu raportul de documentare
 – patent application published within the established term with a search report
 – заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок вместе с отчетом о поиске

A2 – cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, fără raportul de documentare
 – patent application published within the established term without a search report
 – заявка на патент на изобретение, опубликованная в установленный срок без отчета о поиске

A3 – raport de documentare al cererii de brevet de invenţie (publicat ulterior publicării cererii) 
 – search report of a patent application (published after publication of the application)
 – отчет о поиске заявки на изобретение (опубликованный после публикации заявки)

A8 – cerere de brevet de invenţie publicată cu corecturi sau modificări în pagina de capăt (bibliografică) 
a documentului

 – patent application published with corrected or modified first page of the document
 – заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями в титульном листе

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

 – patent application published with corrected or modified description, claims and/or drawings
 – заявка на патент на изобретение, опубликованная с исправлениями или изменениями любой части 

описания, формулы изобретения и/или чертежей

B1 – brevet de invenţie acordat
 – granted patent for invention
 – предоставленный патент на изобретение

B2 –  brevet de invenţie acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
 – granted patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
 – предоставленный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения или протеста  

B8 –  brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modificări în pagina de capăt (bibliografică) a documentului
 – granted patent for invention with corrected or modified first page of the document
 – предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями в титульном листе
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B9 – brevet de invenţie acordat, cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene
 – granted patent for invention with corrected or modified description, claims and/or drawings
 – предоставленный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания, 
  формулы изобретения и/или чертежей

C1 – brevet de invenţie eliberat
 – issued patent for invention
 – выданный патент на изобретение

C2 – brevet de invenţie eliberat după amendare în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
 – issued patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
 – патент на изобретение, выданный после изменения вследствие процедур возражения или протеста  

C3 – brevet de invenţie eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
 – issued patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
 – выданный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или признания 

патента недействительным 

C8 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modificări în pagina de capăt (bibliografică) a documentului
 – issued patent for invention with corrected or modified first page of the document
 – выданный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в титульном листе документа

C9 – brevet de invenţie eliberat, cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din descriere, revendicări şi/sau desene
 – issued patent for invention with corrected or modified description, claims and/or drawings
 – выданный патент на изобретение, с исправлениями или изменениями любой части описания, 
  формулы изобретения и/или чертежей

 2.   CODURILE PENTRU DOCUMENTELE DE BREVET DE INVENŢIE DE SCURTĂ DURATĂ
       CODES FOR SHORT-TERM PATENT DOCUMENTS
       КОДЫ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

U0  –  cerere de brevet de invenţie de scurtă durată publicată
  –  published short-term patent application
  –  опубликованная заявка на краткосрочный патент на изобретение

Y    –  brevet de invenţie de scurtă durată acordat
  –  granted short-term patent for invention
  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение 

Y3  –  brevet de invenţie de scurtă durată acordat, amendat în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
  –  granted short-term patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
  –  предоставленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур возражения  

 или протеста   

Y8  –  brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modificări în pagina de capăt (bibliografică) 
 a  documentului

  –  granted short-term patent for invention with corrected or modified first page of the document
  – предоставленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями в 

титульном листе документа

Y9 – brevet de invenţie de scurtă durată acordat, cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din descriere, 
revendicări şi/sau desene

 – granted short-term patent for invention with corrected or modified description, claims and/or drawings
 – предоставленный краткосрочный патент на изобретение с изменениями или исправлениями любой 

части описания, формулы изобретения и/или чертежей

Z   – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat
 – issued short-term patent for invention
 – выданный краткосрочный патент на изобретение

Z3 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat după amendare în urma procedurilor de opoziţie sau de contestaţie
 – issued short-term patent for invention, amended after opposition or appeal procedures
 – краткосрочный патент на изобретение, выданный после изменения вследствие процедур возражения 

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

DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST.17

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING  
INVENTIONS MADE 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 ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ST.17

BB1A  Cereri de brevet de invenţie publicate 
     Published patent applications 
    Опубликованные заявки на патент на изобретение

FF4A  Brevete de invenţie acordate 
    Granted patents for invention 
    Предоставленные патенты на изобретения

FF9Y   Brevete de invenţie de scurtă durată acordate
    Granted short-term patents for invention 
    Предоставленные краткосрочные патенты на изобретения 

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

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

FG4A  Lista brevetelor de invenţie eliberate 
    List of issued patents for invention  
    Перечень выданных патентов на изобретения

Z4 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat, amendat în urma procedurilor de limitare sau de anulare
 – issued short-term patent for invention, amended after limitation or cancellation procedures
 – выданный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедур ограничения или 

признания патента недействительным 

Z5 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit
 – extended short-term patent for invention
 – продленный краткосрочный патент на изобретение

Z6 – brevet de invenţie de scurtă durată prelungit, amendat în urma procedurii de prelungire
 – extended short-term patent for invention, amended after extension procedure
 – продленный краткосрочный патент на изобретение, измененный вследствие процедуры продления

Z8 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modificări în pagina de capăt  
(bibliografică) a documentului

 – issued or extended short-term patent for invention with corrected or modified first page of the document
 – выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями   

в титульном листе документа

Z9 – brevet de invenţie de scurtă durată eliberat sau prelungit, cu corecturi sau modificări ale oricărei părţi din 
descriere, revendicări şi/sau desene

 – issued or extended short-term patent for invention with corrected or modified description, claims and/or 
drawings

 – выданный или продленный краткосрочный патент на изобретение, с изменениями или исправлениями  
любой части описания, формулы изобретения и/или чертежей
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SECŢIUNILE  CLASIFICĂRII  INTERNAŢIONALE  DE  BREVETE (CIB)

INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICA TION SECTIONS (IPC)

РАЗДЕЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (МПК)

A  NECESITĂŢI  CURENTE  ALE  VIEŢII 
  HUMAN  NECESSITIES
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  ЖИЗНЕННЫХ 

ПОТ РЕБ НО СТЕЙ  ЧЕЛОВЕКА

B  TEHNICI  INDUSTRIALE  DIVERSE. 
TRANSPORT 

  PERFORMING  OPERATIONS. 
TRANSPORTING 

  РАЗЛИЧНЫЕ  ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИЕ 
ПРО   ЦЕССЫ. 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.  ARMA MENT. 
EX   PLOZIVE 

  MECHANICAL  ENGINEERING.  LIGHTING.  HEA TING. 
WEAPONS.  BLASTING 

  МЕХАНИКА.  ОСВЕЩЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ. ОРУЖИЕ.  
ВЗРЫ ВНЫЕ  РАБОТЫ

G  FIZICĂ 
  PHYSICS 
  ФИЗИКА

H  ELECTRICITATE 
  ELECTRICITY 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

FA9Y    Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă durată retrase
             List of withdrawn short-term patent applications
             Перечень отозванных заявок на краткосрочный патент     

FC9Y    Lista cererilor de brevet de invenţie de scurtă durată respinse
             List of rejected short-term patent applications
             Перечень отклоненных заявок на краткосрочный патент

FG9Y   Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate
            List of issued short-term patents for invention
            Перечень выданных краткосрочных патентов на изобретение

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

MM9Y  Decăderi din drepturile ce decurg din brevet de invenţie de scurtă durată
    Forfeiture of rights deriving from the short-term patent for invention 
    Утеря прав, вытекающих из краткосрочного  патента на изобретение

MM4K  Lista certificatelor de înregistrare a modelelor de utilitate a căror valabilitate a încetat înainte de termen 
             prin neachitarea taxei
             List of invalid utility model registration certificates by nonpayment of fees
             Перечень свидетельств о регистрации  полезных моделей, срок действия  которых истек в связи
             с неуплатой таксы
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BB1A Cereri de brevet de invenţie publicate / 
Published patent applications / 

Опубликованные заявки на патент  
на изобретение 

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

le cererilor de brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibi-
le publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.  

Conform art. 89(1) din Lege, după publicarea cererii de brevet orice persoană poate să prezinte la 
AGEPI observaţii referitor la brevetabilitatea invenţiei care constituie obiectul cererii de brevet. 

Datele privind depozitele internaţionale înregistrate conform Tratatului PCT, la care Republica Mol-
dova este parte, se publică în săptămânalul PCT GAZETTE. Săptămânalul include datele bibliografi-
ce, rezumatul şi desenele, după caz, şi este accesibil publicului pe site-ul OMPI.  

Datele privind depozitele de brevete eurasiatice, înregistrate conform Convenţiei eurasiatice de bre-
vete până la 26.04.2012, se publică în limba rusă în Buletinul Oficiului Eurasiatic de Brevete 
(Бюллетень Евразийского патентного ведомства), care include datele bibliografice, rezumatul şi 
desenele, după caz, şi este accesibil publicului pe site-ul OEAB şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD.  

 

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

Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in BOPI, are available to the 
public in the AGEPI library and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an ad-
ditional fee. 

According to Art. 89(1) of the Law, in any proceedings before the AGEPI, following the publication 
of the patent application, any third party may present observations concerning the patentability of the 
invention to which the application relates.  

Data concerning the international applications under the PCT, to which the Republic of Moldova is 
party, are published in the weekly PCT GAZETTE. The weekly includes the bibliographic data, the 
abstract and, where appropriate, any drawings, and is available for public on the WIPO website.  

Data concerning the Eurasian patent applications, registered in accordance with the Eurasian Patent 
Convention before 26.04.2012, are published in Russian in the GAZETTE of the Eurasian Patent Office. 
It includes the bibliographic data, the abstract and, where appropriate, any drawings. The GAZETTE is 
also available to the public on the EAPO website and in the AGEPI library on the DVD carrier.  

 

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

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

Согласно ст. 89(1) Закона, после публикации заявки на патент любое лицо вправе предста-
вить в AGEPI свои замечания в отношении патентоспособности изобретения, являющегося 
предметом заявки на патент. 

Сведения о международных заявках, зарегистрированных в соответствии с Договором о па-
тентной кооперации (PCT), участницей которого является Республика Молдова, публикуются в 
еженедельнике PCT GAZETTE. В еженедельнике приводятся библиографические данные, рефе-
рат и, если необходимо, чертежи. Еженедельник общедоступен на сайте ВОИС.  

Сведения о заявках на выдачу евразийских патентов в соответствии с Евразийской патент-
ной конвенцией, поданных до 26.04.2012 г., публикуются на русском языке в Бюллетене Евра-
зийского патентного ведомства. В Бюллетене приводятся библиографические данные, реферат 
и, если необходимо, чертежи. Бюллетень общедоступен на сайте ЕАПО и в библиотеке AGEPI 
на DVD носителе.  
 
 

P 

P 

П 
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(21) a 2014 0014 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A01K 1/02 (2006.01)  

A01K 5/02 (2006.01)  
(22) 2012.03.30 
(31) MI2011A001438 
(32) 2011.07.29 
(33) IT 
(85) 2014.02.24 
(86) PCT/EP2012/055773, 2012.03.30 
(87) WO 2013/017297 A1, 2013.02.07 
(71) FALCONI ENGINEERING CM S.R.L., IT 
(72) FALCONI Serafino, IT 
(74) MARGINE Ion 
(54) Sistem pentru stivuire, păstrare şi distribu-

ire a furajului la bordul navelor pentru 
transportarea unui număr mare de animale 

(57) Invenţia se referă la sisteme pentru stivuire, 
păstrare şi distribuire a furajului la bordul na-
velor pentru transportarea unui număr mare 
de animale. 
Sistemul (1) pentru stivuire, păstrare şi distri-
buire a furajului la bordul navelor pentru 
transportarea unui număr mare de animale 
conţine cel puţin un depozit (2, 3) de furaj în-
silozat, amplasat într-o zonă a navei (N) sub 
punte, mijloace (4) pentru extracţia automată 
a furajului din depozite (2, 3) pentru transpor-
tarea lui cel puţin într-o zonă intermediară (5), 
situată la un nivel mai ridicat decât nivelul la 
care sunt situate compartimentele (6) pentru 
animalele, care urmează să fie hrănite, şi mij-
loace (7) de distribuire automată a furajelor din 
zona intermediară (5) în compartimentele (6) 
pentru animalele, care urmează să fie hrănite. 

 
  Revendicări:12 
  Figuri: 12 

* 
*     * 

(54) System for stowing, preserving and dis-
tributing fodder in ships for transporting 
large quantities of animals 

(57) The invention relates to systems for stowing, 
preserving and distributing fodder in ships for 
transporting large quantities of animals. 
The system (1) for stowing, preserving and 
distributing fodder in ships for transporting 
large quantities of animals comprises at least 
one silo (2, 3) for storing the fodder, located in 
a region of the ship (N) that is located below 
deck, means (4) for automated drawing of the 
fodder from the storage silo (2, 3) to convey it 
into at least one intermediate region (5) locat-
ed at a higher level than the level at which the 
compartments (6) for the animals to be fed 
are located, and means (7) for the automated 
distribution of the fodder from the intermediate 

region (5) to the compartments (6) for the ani-
mals to be fed. 

 
  Claims: 12 
  Fig.: 12 

* 
*     * 

(54) Система для укладки, хранения и рас-
пределения кормов на судах для транс-
портировки большого количества жи-
вотных 

(57) Изобретение относится к системам для 
укладки, хранения и распределения кор-
мов на судах для транспортировки боль-
шого количества животных. 
Система (1) для укладки, хранения и рас-
пределения кормов на судах для транс-
портировки большого количества животных 
содержит, по меньшей мере, одно храни-
лище (2, 3) корма закладки силоса, распо-
ложенное в подпалубной зоне корабля (N), 
средства (4) для автоматического извлече-
ния корма из хранилищ (2, 3) для транс-
портирования его, по меньшей мере, в од-
ну промежуточную зону (5), расположен-
ную на более высоком уровне, чем уро-
вень, на котором расположены отсеки (6) 
для животных, которых следует кормить, и 
средства (7) для автоматического распре-
деления корма из промежуточной зоны (5) 
в отсеки (6) для животных, которых следу-
ет кормить. 

 
 П. формулы: 12 
 Фиг.: 12 

 
 
 
 
(21) a 2013 0001 (13) A2 
(51) Int. Cl.: A22C 13/00 (2006.01)  

B65B 25/06 (2006.01)  
(22) 2013.01.04 
(31) 20 2012 000 100.0 
(32) 2012.01.07 
(33) DE 
(71) HERMANN WIEGAND GmbH, DE 
(72) ROLAND Etzel, DE 
(74) ANDRIEŞ Ludmila 
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(54) Dispozitiv de ambalare în plasă 
(57) Invenţia se referă la dispozitive de ambalare 

în plasă. 
Dispozitivul de ambalare în plasă conţine o 
formă care se umple (2) pentru introducerea 
în ea a unei bucăţi de carne, care urmează a 
fi acoperită din toate părţile cu o plasă, dotată 
cu un element de transport (6), şi tubul (8) 
pentru plasă, pe suprafaţa exterioară laterală 
(21) a căruia se află un material reticular go-
frat (22) şi orificiul de evacuare (18), aflat la 
distanţă de forma care se umple, care poate fi 
închis cu materialul reticular (22), iar prin orifi-
ciul de admisie (12), aflat în apropiere de for-
ma care se umple, bucata de carne, introdusă 
în forma care se umple (2), poate fi deplasată 
în interiorul tubului (8) pentru plasă prin inter-
mediul elementului de transport (6) amplasat 
în această formă, şi prin acest tub − spre orifi-
ciul de evacuare (18), aflat la distanţă de for-
ma care se umple, al tubului (8) pentru plasă, 
unde această bucată de carne la ieşirea din 
orificiul de evacuare (18), aflat la distanţă de 
forma care se umple, al tubului (8) pentru pla-
să poate fi acoperită din toate părţile cu o pla-
să din materialul reticular (22), gofrat pe su-
prafaţa exterioară laterală (21) a tubului (8) pen-
tru plasă şi care închide orificiul de evacuare 
(18), aflat la distanţă de forma care se umple. 
Pentru a proteja mai eficient bucata de carne 
de impactul exterior, prezenta invenţie propu-
ne introducerea în dispozitivul de ambalare în 
plasă încă a unui tub (4) pentru peliculă, care 
este amplasat coaxial în interiorul tubului (8) 
pentru plasă şi pe suprafaţa exterioară latera-
lă (10) a căruia se află o peliculă de colagen 
(24), totodată orificiul de evacuare (19), aflat 
la distanţă de forma care se umple, poate fi 
închis cu pelicula de colagen (24), şi prin orifi-
ciul de admisie (15), orientat spre forma care 
se umple, bucata de carne introdusă în forma 
care se umple (2) de pe elementul de trans-
port (6) poate fi deplasată în interiorul tubului 
(4) pentru peliculă şi prin acest tub − spre ori-
ficiul de evacuare (18) amplasat în interiorul 
tubului (8) pentru plasă sau în apropiere de 
orificiul de evacuare (18), aflat la distanţă de 
forma care se umple, al tubului (8) pentru pla-
să şi spre orificiul de evacuare (19), aflat la 
distanţă de forma care se umple, al tubului (4) 
pentru peliculă, unde această bucată de car-
ne la ieşirea din orificiul de evacuare (19), 
aflat la distanţă de forma care se umple, al 
tubului (4) pentru peliculă poate fi acoperită 
din toate părţile cu o membrană din pelicula 
de colagen (24) aflată pe suprafaţa exterioară 
laterală (10) a tubului (4) pentru peliculă şi ca-
re închide orificiul de evacuare (19), aflat la 

distanţă de forma care se umple, care se situ-
ează între bucata de carne şi plasa, care aco-
peră din toate părţile această bucată de carne. 

 
  Revendicări: 7 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Device for stuffing into the net 
(57) The invention relates to devices for stuffing 

into the net. 
The device for stuffing into the net comprises 
a stuffed form (2) for introduction therein of a 
piece of meat, which must be covered on all 
sides with a net, equipped with a conveying 
member (6), and the tube (8) for the net, on 
the outer lateral surface (21) of which there is 
a corrugated mesh material (22) and the out-
let (18), remote from the stuffed form, which 
can be closed with the mesh material (22), 
and through the inlet (12), located nearby the 
stuffed form, the piece of meat, introduced in-
to the stuffed form (2), can move inside the 
tube (8) for the net by means of the conveying 
member (6) placed in this form, and through 
this tube − towards the outlet (18), remote 
from the stuffed form, of the tube (8) for the 
net, wherein this piece of meat when coming 
out of the outlet (18), remote from the stuffed 
form, of the tube (8) for the net, may be cove-
red on all sides with a net of mesh material 
(22), corrugated on the outer lateral surface 
(21) of the tube (8) for the net and closing the 
outlet (18), remote from the filled form. 
To effectively protect the piece of meat from 
external influences, the present invention pro-
poses to include in the device for stuffing into 
the net another tube (4) for the film, which is 
placed coaxially inside the tube (8) for the net 
and on the outer lateral surface (10) of which 
there is a collagen film (24), at the same time 
the outlet (19), remote from the stuffed form, 
can be closed with the collagen film (24), and 
through the inlet (15), directed towards the 
stuffed form, the piece of meat introduced into 
the stuffed form (2) on the conveying member 
(6) can move inside the tube (4) for the film 
and through this tube − towards the outlet (18) 
located inside the tube (8) for the net or near-
by the outlet (18), remote from the stuffed 
form, of the tube (8) for the net and towards 
the outlet (19), remote from the stuffed form, 
of the tube (4) for the film, wherein this piece 
of meat when coming out of the outlet (19), 
remote from the stuffed form, of the tube (4) 
for the film may be covered on all sides with a 
membrane of collagen film (24) located on the 
outer lateral surface (10) of the tube (4) for 
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the film and closing the outlet (19), remote 
from the stuffed form, which is located be-
tween the piece of meat and the net, covering 
on all sides this piece of meat. 

 
  Claims: 7 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Устройство для набивки в сетку 
(57) Изобретение относится к устройствам для 

набивки в сетку. 
Устройство для набивки в сетку содержит 
наполняемую форму (2) для закладывания 
в нее куска мяса, который должен быть по-
крыт со всех сторон сеткой, снабженную 
транспортировочным элементом (6), и тру-
бу  (8) для сетки, на наружной боковой по-
верхности (21) которой находится гофри-
рованный сетчатый материал(22) и уда-
ленное от наполняемой формы выходное 
отверстие (18), которое может закрываться 
сетчатым материалом(22), а через ближ-
нее к наполняемой форме входное отвер-
стие (12), заложенный в наполняемую 
форму (2) кусок мяса, посредством распо-
ложенного в этой форме транспортировоч-
ного элемента (6), может продвигаться 
внутрь трубы (8) для сетки и через эту тру-
бу − к удаленному от наполняемой формы 
выходному отверстию (18) трубы (8) для 
с етки, где этот ку с ок мяс а при выходе из 
удаленного от наполняемой формы вы-
ходного отверстия (18) трубы (8) для сетки 
может быть покрыт со всех сторон сеткой 
из сетчатого материала(22), сгофрирован-
ного на наружной боковой поверхности (21) 
трубы (8) для сетки, и закрывающего ее 
удаленное от наполняемой формы выход-
ное отверстие (18). 
Чтобы эффективнее защитить кусок мяса 
от внешних воздействий, данное изобре-
тение предлагает включить в устройство 
для набивки в сетку еще одну трубу (4) для 
пленки, которая расположена коаксиально 
внутри трубы (8) для сетки и на наружной 
боковой поверхности (10) которой находит-
ся коллагеновая пленка (24), причем уда-
ленное от наполняемой формы выходное 
отверстие (19) может закрываться колла-
геновой пленкой (24), и через обращенное 
к наполняемой форме входное отверстие 
(15), заложенный в наполняемую форму (2) 
кусок мяса с транспортировочного элемен-
та (6) может продвигаться внутрь трубы (4) 
для пленки и через эту трубу − к выходно-
му отверстию (18) расположенному внутри 
трубы (8) для сетки или вблизи удаленного 

от наполняемой формы выходного отвер-
стия (18) трубы (8) для сетки и к удаленно-
му от наполняемой формы выходному от-
верстию (19) трубы (4) для пленки, где этот 
кусок мяса при выходе из удаленного от 
наполняемой формы выходного отверстия 
(19) трубы (4) для пленки может покры-
ваться со всех сторон оболочкой из нахо-
дящейся на наружной боковой поверхности 
(10) тру бы (4) для пленки и закрывающей 
удаленное от наполняемой формы выход-
ное отверстие (19) коллагеновой пленки 
(24), которая располагается между куском 
мяса и сеткой, которая покрывает со всех 
сторон этот кусок мяса. 

 
 П. формулы: 7 
 Фиг.: 1 

 
 
 
 
(21) a 2013 0013 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C01G 11/02 (2006.01)  

B82B 3/00 (2006.01)  
C09K 11/54 (2006.01)  
C09K 11/56 (2006.01)  
C08L 33/10 (2006.01)  

(22) 2013.01.25 
(67)* s 2013 0011, 2013.03.13 
(71) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ 

ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al AŞM, 
MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72) GUŢUL Tatiana, MD; DEMENTIEV Igor, MD; 
PETRENKO Petr, MD; GOGLIDZE Tatiana, 
MD; ZADOROJNÂI Alexandru, MD 

(54) Procedeu de obţinere a nanocompozitului 
de sulfură de cadmiu în matriţă polimerică 

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a 
nanocompozitului de sulfură de cadmiu în matri-
ţă polimerică, care poate fi utilizat în calitate de 
material fotosensibil, magnetic şi catalitic. 
Procedeul, conform invenţiei, include dizolvarea 
cu agitare în benzen (C6H6) a copolimerului de 
stiren-butilmetacrilat 
(CH(C6H5)CH2C(CH3)(C(O)(OC4H9))), steara-
tului de cadmiu (C17H35COO)2Cd, tioureei 
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CS(NH2)2 şi stearatului de cupru 
(C17H35COO)2Cu, îndepărtarea prin evapora-
re liberă a solventului până la obţinerea unei 
compoziţii solide, închiderea compoziţiei într-
un reactor de sinteză solvotermală şi tratarea 
ei termică la temperatura de 180°C timp de 
20…25 min. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Method for producing a nanocomposite of 
cadmium sulfide in a polymer matrix 

(57) The invention relates to a method for produc-
ing a nanocomposite of cadmium sulfide in a 
polymer matrix, which can be used as a pho-
tosensitive, magnetic and catalytic material. 
The method, according to the invention, com-
prises dissolution in benzene (C6H6) by stir-
ring of styrene-butyl methacrylate copolymer 
(CH(C6H5)CH2C(CH3)(C(O)(OC4H9))), cadmi-
um stearate (C17H35COO)2Cd, thiourea 
CS(NH2)2 and copper stearate 
(C17H35COO)2Cu, removal by free evaporation 
of the solvent to the obtaining of a solid com-
position, choking of the composition into a 
solvothermal synthesis reactor and its thermal 
treatment at 180°C for 20…25 min. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Способ получения нанокомпозита суль-
фида кадмия в полимерной матрице 

(57) Изобретение относится к способу получе-
ния нанокомпозита сульфида кадмия в по-
лимерной матрице, который может быть ис-
пользован в качестве фоточувствительного, 
магнитного и каталитического материала. 
Способ, согласно изобретению, включает 
растворение в бензоле (C6H6) с перемеши-
ванием сополимера стирола с бутилметак-
рилатом (CH(C6H5)CH2C(CH3)(C(O)(OC4H9))), 
стеарата кадмия (C17H35COO)2Cd, тиомо-
чевины CS(NH2)2 и стеарата меди 
(C17H35COO)2Cu, удаление растворителя 
свободным испарением до получения 
твердой композиции, закупоривание ком-
позиции в реакторе для сольвотермально-
го синтеза и ее термическую обработку при 
температуре 180°C в течение 20…25 мин. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
 
 

(21) a 2014 0016 (13) A2 
(51) Int. Cl.: C12N 15/82 (2006.01)  

C12N 9/10 (2006.01)  
(22) 2012.07.26 
(31) 61/512,695 
(32) 2011.07.28 
(33) US 
(85) 2014.02.27 
(86) PCT/EP2012/064712, 2012.07.26 
(87) WO 2013/014241 A1, 2013.01.31 
(71) GENECTIVE, FR 
(72) ARTIM MANN Lori, US; BEILINSON Vadim, 

US; CAROZZI Nadine, US; DETER Rebekah, 
US; VANDE BERG Brian, US; TOPPAN 
Alain, FR; BEUF Laurent, FR; FREYSSINET 
Georges, FR 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Transformare VCO-Ø1981-5 a porumbului 

pentru conferirea toleranţei la glifosat, set 
şi metodа de detectare a acesteia 

(57) Invenția se referă la biotehnologie, în special 
la modificarea genetică a plantelor pentru a le 
conferi toleranță la glifosat, și anume la o 
plantă de porumb transformată cu o genă ca-
re produce enzima EPSPS ce îi asigură rezis-
tență la aplicarea glifosfatului în condițiile în 
care acest erbicid este eficient pentru distru-
gerea buruienilor, totodată, invenția se referă 
la o transformare VCO-Ø1981-5 care include  
construcția genei, seturi şi metode de detec-
tare a prezenței acestei modificări genetice. 

 
           Revendicări: 19 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Glyphosate tolerant corn event VCO-
Ø1981-5 and kit and method for detecting 
the same 

(57) The invention related to biotechnology, partic-
ularly to plant transformation with genes con-
ferring tolerance to glyphosate, namely to a 
maize (corn) plant transformed with a gene 
encoding an EPSPS providing the plant toler-
ance to an application of glyphosate under 
conditions where this herbicide is effective in 
killing weeds, at the same time the invention 
concerns an elite transformation event VCO-
Ø1981-5 comprising the gene construct and 
means, kits and methods for detecting the 
presence of the said elite event. 

 
           Claims: 19 
  Fig.: 5 

* 
*     * 
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(54) Трансформация VCO-Ø1981-5  кукурузы 

для придания толерантности к глифоза-
ту, набор и метод её обнаружения  

(57) Изобретение относится к биотехнологии, в 
частности к генетической модификации 
растений для придания им толерантности к 
глифозату, а именно к трансформирован-
ному растению кукурузы с геном который 
продуцирует фермент ЕПШФС обеспечи-
вающий устойчивость при применении  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
глифозата в условиях когда этот гербицид 
эффективен для уничтожения сорняков, в 
частности изобретение относится к транс-
формации VCO-Ø1981-5, которая включает 
конструкцию гены, наборы и методы обна-
ружения присутствия этой генетической 
модификации. 
 

           П. формулы: 19 
 Фиг.: 5 
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FF4A Brevete de inven ţie acordate / 

Granted patents for invention / 
Предоставленные патенты на изобретения 

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

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

ny person concerned shall be entitled to request a full or partial revocation of any decision to grant 
a patent within 6 months as from the date of publication of the mention of the grant of the patent. 

The opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI, on the grounds provided for in  
Art. 57(2) of the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions. 
 
 

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

сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основании 
мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране изо-
бретений. 
 

 

O 

A 

Л 
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(11) 4290 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 9/06 (2006.01)  

A61K 36/87 (2006.01)  
A61P 31/04 (2006.01)  
A61P 39/06 (2006.01)  

(21) a 2013 0054 
(22) 2013.08.05 
(71)(73) INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  GONŢA Alexandru, MD; LUPAŞCU Lucian, 

MD; ŢÂMBALIUC Nina, MD; LUPAŞCU Tudor, 
MD 

(54) Cremă antimicrobian ă şi antioxidant ă 
pentru tratamentul afec ţiunilor cutanate 
inflamatorii 

(57) Invenţia se referă la domeniul farmaceutic, în 
special la o cremă antimicrobiană şi antioxi-
dantă pentru tratamentul afecţiunilor cutana-
te inflamatorii. 
Conform invenţiei, crema revendicată conţine: 
enotanină tratată cu peroxid de hidrogen, unt 
de cacao, ceară, alcool cetilic, cetearet 20, 
izopropil miristat, glicerină, apă purificată, 
luate în următorul raport, în % mas.: 
enotanină tratată cu 
peroxid de hidrogen   

 
1.5…2.0 

unt de cacao 12,0…14,0 
ceară 16,0…18,0 
alcool cetilic 5,0…7,0 
cetearet 20 1,5…2,0 
izopropil miristat 8,0…10,0 
glicerină 22,0…24,0 
apă purificată 24,0…26,0. 
 

  Revendicări: 1 
* 

*     * 
(54) Antimicrobial and antioxidant cream for the 

treatment of inflammatory skin diseases 
(57) The invention relates to the field of pharma-

ceutics, particularly to an antimicrobial and 
antioxidant cream for the treatment of in-
flammatory skin diseases. 
According to the invention, the claimed 
cream contains: enotanin treated with hydro-
gen peroxide, cocoa butter, wax, cetyl alco-
hol, ceteareth 20, isopropyl myristate, glycer-
in, purified water, taken in the following ratio, 
mass %: 
enotanin treated with 
hydrogen peroxide 

 
1,5…2,0 

cocoa butter    12,0…14,0 
wax 16,0…18,0 
cetyl alcohol 5,0…7,0 
ceteareth 20 1,5…2,0 
isopropyl myristate 8,0…10,0 
  

glycerin 22.0…24.0 
purified water  24.0…26.0. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Антимикробный и антиоксидантный 
крем для лечения воспалительных за-
болеваний кожи 

(57) Изобретение относится к области фарма-
цевтики, в частности к антимикробному и 
антиоксидантному крему для лечения вос-
палительных заболеваний кожи.  
Согласно изобретению, заявленный крем 
содержит: энотанин обработанный пере-
кисью водорода, масло какао, воск, цети-
ловый спирт, цетеарет 20, миристат изопро-
пиловый, глицерин, очищенную воду, взя-
тые в следующем соотношении, масс. %: 
энотанин обработанный 
перекисью водорода 

 
1,5…2,0 

масло какао 12,0…14,0 
воск 16,0…18,0 
цетиловый спирт 5,0…7,0 
цетеарет 20 1,5…2,0 
миристат изопропиловый 8,0…10,0 
глицерин 22,0…24,0 
очищенная вода 24,0…26,0. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 4291 (13) B1 
(51) Int. Cl.: A61K 9/107 (2006.01)  

A61K 31/47 (2006.01)  
A61K 36/185 (2006.01)  
A61K 45/08 (2006.01)  
A61K 31/573 (2006.01)  
A61P 27/16 (2006.01)  

(21) a 2013 0100 
(22) 2013.12.27 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  MANIUC Mihail, MD; VALICA Vladimir, MD; 
PARII Sergiu, MD; UNCU Livia, MD; ABABII 
Polina, MD; NICOLAI Eugeniu, MD; 
ŞTEFÂRŢĂ Roman, MD 

(74) VOZIANU Maria 
(54) Preparat medicamentos pentru tratamen-

tul otitelor 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

otorinolaringologie, şi anume la un preparat 
medicamentos pentru tratamentul otitelor. 
Conform invenţiei, preparatul medicamentos 
revendicat conţine pentru 50 ml: 
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ciprofloxacină 
clorhidrat, g 

 
0,148…0,152 

ulei volatil de busuioc, g 0,198…0,202 
loratadin, g 0,009…0,015 
dexametazon, g 0,009…0,015 
polisorbat 20, g 1,990…2,010 
polietilenglicol 400, g 4,990…5,010 
nipagin, g 0,019…0,020 
soluţie tampon de 
citrat cu pH 7,8, g 

 
0,010…0,020 

apă distilată restul. 
 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Medicinal preparation for the treatment of 
otitis 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to otorhinolaryngology, namely to a me-
dicinal preparation for the treatment of otitis. 
According to the invention, the claimed me-
dicinal preparation contains for 50 ml: 
ciprofloxacin hydro- 
chloride, g  

 
0,148…0,152 

volatile oil of basil, g  0,198…0,202 
loratadine, g 0,009…0,015 
dexamethasone, g  0,009…0,015 
polysorbate 20, g 1,990…2,010 
polyethylene glycol 
400, g  

 
4,990…5,010 

nipagin, g  0.019…0.020 
citrate buffer with pH  
7,8, g  

 
0,010…0,020 

distilled water  the rest. 
 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Медицинский препарат для лечения 
отитов 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к оториноларингологии, а именно 
к медицинскому препарату для лечения 
отитов. 
Согласно изобретению, заявленный ме-
дицинский препарат содержит для 50 мл: 
ципрофлоксацин гид-
рохлорид, г 

 
0,148…0,152 

эфирное масло души-
стого базилика, г 

 
0,198…0,202 

лоратадин, г 0,009…0,015 
дексаметазон, г 0,009…0,015 
полисорбат 20, г 1,990…2,010 
полиэтиленгликоль 
400, г 

 
4,990…5,010 

нипагин, г 0,019…0,020 

буферный раствор ци-
трата с pH 7,8, г 

 
0,010…0,020 

дистилированная вода  остальное. 
 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 4292 (13) B1 
(51) Int. Cl.: B60R 13/10 (2006.01)  

B60Q 1/56 (2006.01)  
B60S 1/56 (2006.01)  

(21) a 2012 0082 
(22) 2012.09.28 
(71)(72)(73) ŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV 

Dumitru, MD 
(54) Placă de înmatriculare a mijlocului de 

transport   
(57) Invenţia se referă la construcţia de automobi-

le şi poate fi utilizată pentru identificarea mij-
loacelor de transport.  
Placa de înmatriculare a mijlocului de trans-
port conţine un panou (1) cu informaţie de 
identificare (2), care împreună cu un corp cu 
pereţi laterali (4) opaci, o manta (7), 
executată în formă elipsoidal proeminentă, 
orientată în întâmpinarea curentului de aer 
de atac, şi un ecran transparent de protecţie 
(3) formează o cameră ermetică (5). În inte-
riorul mantalei (7) sunt amplasate o sursă de 
lumină (8), formată dintr-un set de beculeţe 
cu diode electroluminescente, şi un reflector 
convex, orientat în direcţia panoului (1). 
Fiecare beculeţ cu diodă electroluminescentă 
este dotat cu un reflector concav (10), orien-
tat în direcţia panoului (1). 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Registration plate of the transport vehicle 
(57) The invention relates to automobile industry 

and may be used for identification of 
transport vehicles. 
The registration plate of the transport vehicle 
comprises a panel (1) with identification in-
formation (2), which together with a body 
with opaque side walls (4), a case (7), made 
in convex ellipsoidal shape, directed towards 
the oncoming air flow, and a transparent pro-
tective shield (3) form a sealed chamber (5). 
Inside the case (7) are installed a light 
source (8), consisting of a set of light-
emitting diode indicators, and a convex re-
flector, directed towards the panel (1). Each 
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light-emitting diode indicator is provided with 
a concave reflector (10), directed towards the 
panel (1).  

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Регистрационный знак транспортного 
средства 

(57) Изобретение относится к автомобиле-
строению и может быть использовано для 
идентификации транспортных средств.  
Регистрационный знак транспортного сред-
ства содержит табло (1) с идентификаци-
онной информацией (2), которое вместе с 
корпусом с непрозрачными боковыми стен-
ками (4), кожухом (7), выполненным в вы-
пуклой эллипсоидной форме, обращен-
ным навстречу набегающему потоку воз-
духа, и защитным прозрачным экраном (3) 
образуют герметичную камеру 5. Внутри 
кожуха (7) установлены источник света 
(8), состоящий из набора светодиодных 
лампочек, и выпуклый отражатель, на-
правленный в сторону табло (1). Каждая 
светодиодная лампочка снабжена вогну-
тым отражателем (10), направленным в 
сторону табло (1). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 

 
 

 
 

(11) 4293 (13) B1 
(51) Int. Cl.: B60R 13/10 (2006.01)  

B60Q 1/56 (2006.01)  
B60S 1/56 (2006.01)  

(21) a 2012 0083 
(22) 2012.09.28 
(71)(72)(73) ŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV 

Dumitru, MD 
(54) Placă de înmatriculare a mijlocului de 

transport 
(57) Invenţia se referă la construcţia de automobi-

le şi poate fi utilizată pentru identificarea mij-
loacelor de transport. 
Placa de înmatriculare a mijlocului de trans-
port conţine un ecran transparent de pro-
tecţie (3), care împreună cu un perete lateral 
opac (4) şi un reflector (10) formează o 
cameră ermetică (5), în care este amplasat 
un panou (1) cu informaţie de identificare (2), 
în spatele căruia este instalată o sursă de 
lumină (8). Între panou (1) şi sursa de lumină 
(8) este amplasat un ecran translucid mat 
(9). În panou (1) pe sectoarele cu informaţia 
de identificare (2) sunt executate perforaţii 
(7). Pe partea exterioară a ecranului trans-
parent de protecţie (3) este instalat un 
ştergător de parbriz (6). 

 

  Revendicări: 1 
  Figuri: 1 

* 

*     * 
(54) Registration plate of the transport vehicle 
(57) The invention relates to automobile industry 

and may be used for identification of 
transport vehicles. 
The registration plate of the transport vehicle 
comprises a transparent protective shield (3), 
which together with an opaque side wall (4) 
and a reflector (10) form a hermetic chamber 
(5), in which is located a panel (1) with identi-
fication information (2), behind  which is in-
stalled a light source (8). Between the panel 
(1) and the light source (8) is placed a mat-
ted translucent screen (9). In the panel (1) on 
the sectors with the identification information 
(2) are made perforations (7). On the outer 
side of the transparent protective screen (3) 
is installed a wiper (6). 

 
  Claims: 1 

  Fig.: 1 
* 

*     * 
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(54) Регистрационный знак транспортного 
средства 

(57) Изобретение относится к автомобиле-
строению и может быть использовано для 
идентификации транспортных средств.  
Регистрационный знак транспортного сред-
ства содержит защитный прозрачный эк-
ран (3), который вместе с непрозрачной 
боковой стенкой (4) и отражателем (10) 
образуют герметичную камеру (5), в кото-
рой расположено табло (1) с идентифика-
ционной информацией (2), сзади которого 
установлен источник света (8). Между 
табло (1) и источником света (8) располо-
жен матированный светопрозрачный экран 
(9). В табло (1) на участках с идентифика-
ционной информацией (2) выполнены пер-
форации (7). На внешней стороне защит-
ного прозрачного экрана (3) установлен 
стеклоочиститель (6). 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 1 

 
 
 

 
(11) 4294 (13) B1 
(51) Int. Cl.: B82B 3/00 (2006.01)  

C01G 23/047 (2006.01)  
B01J 21/06 (2006.01)  
H01L 21/00 (2006.01)  

(21) a 2013 0007 
(22) 2013.02.06 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 
(72)  COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, 

MD; DUCA Gheorghe, MD; ENACHI Mihail, 
MD 

(54) Procedeu de ob ţinere a nanocompozitelor 
pe bază de nanotuburi din dioxid de titan 
şi instala ţie pentru realizarea acestuia 

(57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere 
a nanocompozitelor pe bază de nanotuburi 
din dioxid de titan şi la o instalaţie pentru 
realizarea acestuia şi poate fi utilizată pentru 
conversia fotocatalitică a dioxidului de car-
bon în prezenţa vaporilor de apă sub acţiu-
nea unui spectru larg de lungimi de undă ale 

radiaţiei solare în combustibil gazos de hidro-
carburi (metan, etan, propan). 
Procedeul, conform invenţiei, include activa-
rea catalitică a suprafeţei nanotuburilor din 
dioxid de titan în soluţia clorurilor de paladiu 
şi staniu în mediu acid, urmată de spălare în 
apă desalinizată şi depunerea cuprului meta-
lic pe pereţii interiori ai nanoporilor în soluţie 
bazică, care conţine complecşi tartrato-
amoniacali de cupru şi de paladiu, rongalită 
şi formaldehidă, cu acţiunea ultrasunetului 
asupra soluţiilor de activare şi de depunere a 
cuprului. Procesele de activare, spălare şi de 
depunere se realizează prin dezoxigenarea 
în prealabil a soluţiilor prin fluidizare magne-
tică în câmp magnetic poligradient cu vidare 
ulterioară.  
Instalaţia pentru realizarea procedeului, con-
form invenţiei, include un reactor ermetic cu 
capac, cu un generator de ultrasunete mon-
tat în interior. Totodată reactorul este conec-
tat cu o pompă de vid şi conducte dotate cu 
valve electromagnetice, care sunt conectate 
la vase separate pentru soluţiile de activare, 
spălare şi depunere a cuprului, în interiorul 
cărora este amplasată încărcătură magnetică 
sferică din hexaferit de bariu, magnetizată 
până la saturaţie. De partea exterioară a va-
selor sunt fixaţi solenoizi, conectaţi la o sursă 
de curent alternativ, elementele instalaţiei 
fiind conectate la un aparat de comandă. 

 
  Revendicări: 5 
  Figuri: 1 

* 
*     * 

(54) Method for producing nanocomposites 
based on nanotubes of titanium dioxide 
and device for its implementation 

(57) The invention relates to a method for produc-
ing nanocomposites based on nanotubes of 
titanium dioxide and a device for its imple-
mentation and can be used for the photo-
catalytic conversion of carbon dioxide in the 
presence of steam under the influence of a 
wide range of wavelengths of the solar radia-
tion in hydrocarbon fuel gas (methane, etha-
ne, propane). 
The method, according to the invention, 
comprises the catalytic activation of the sur-
face of the titanium dioxide nanotubes in a 
solution of palladium and tin chloride com-
pounds in acid medium, followed by washing 
in demineralized water and deposition of 
metal copper on the internal walls of the 
nanopores in alkaline solution containing pal-
ladium and copper ammonium-tartrate com-
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plexes, Rongalit and formaldehyde, with ul-
trasonic action on copper activation and 
deposition solutions. The activation, washing 
and deposition processes are carried out by 
preliminary deoxidation of solutions by mag-
netic liquefaction in a polygradient magnetic 
field with subsequent vacuuming. 
The device for implementing the method, ac-
cording to the invention, comprises a hermet-
ically sealed reactor with cover, with a built-in 
ultrasonic generator. At the same time, the 
reactor is connected to a vacuum pump and 
pipelines equipped with electromagnetic 
valves, connected to separate tanks for cop-
per activation, washing, and deposition solu-
tions, inside which is placed a spherical mag-
netic charge of barium hexaferrite, magneti-
zed to saturation. On the outside of the tanks 
are fixed solenoids, connected to an alternat-
ing-current source, the device elements be-
ing connected to a control unit. 

 
  Claims: 5 
  Fig.: 1 

* 
*     * 

(54) Способ получения нанокомпозитов на 
основе нанотрубок из диоксида титана 
и устройство для его осуществления 

(57) Изобретение относится к способу получе-
ния нанокомпозитов на основе нанотрубок 
из диоксида титана и к устройству для его 
осуществления и может быть применено 
для фотокаталитической конверсии диок-
сида углерода в присутствии водяного па-
ра под воздействием широкого диапазона 
длин волн солнечного излучения в угле-
водородное газовое топливо (метан, этан, 
пропан). 
Способ, согласно изобретению, включает 
каталитическую активацию поверхности 
нанотрубок из диоксида титана в растворе 
хлористых соединений палладия и олова 
в кислой среде, с последующей промыв-
кой в обессоленной воде и осаждение ме-
таллической меди на внутренние стенки 
нанопор в щелочном растворе содержа-
щем тартратно-аммиачные комплексы 
меди и палладия, ронгалит и формальде-
гид, с ультразвуковым воздействием на 
растворы активирования и осаждения меди. 
Процессы активации, промывки и осажде-
ния проводят путем предварительного обе-
скислороживания растворов при магнито-
ожижении в полиградиентном магнитном 
поле с последующим вакуумированием.  

Устройство для осуществления способа, 
согласно изобретению, включает герме-
тичный реактор с крышкой, с вмонтиро-
ванным в нем ультразвуковым генерато-
ром. При этом реактор соединен с вакуум-
насосом и трубопроводами снабженными 
электромагнитными клапанами, которые 
подключены к отдельным емкостям для 
растворов активации, промывки и осаж-
дения меди, внутри которых размещена 
сферическая магнитная загрузка из гекса-
феррита бария, намагниченная до насыще-
ния. С внешней стороны емкостей закреп-
лены соленоиды, подключенные к источнику 
переменного тока, элементы устройства 
подключены к команд-аппарату. 

 
 П. формулы: 5 

 Фиг.: 1 

 

 
(11) 4295 (13) B1 
(51) Int. Cl.: G01B 9/08 (2006.01)  
(21) a 2013 0019 
(22) 2013.04.12 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DIN 

MOLDOVA, MD 
(72)  CHIRIŢA Arcadi, MD 
(54) Metod ă de măsurare a dimensiunilor 

petelor de produse petroliere pe suprafa ţa 
apei la distan ţă 

(57) Invenţia se referă la metodele de măsurare a 
dimensiunilor obiectelor îndepărtate prin me-
tode optice. 
Metoda de măsurare a dimensiunilor petelor 
de produse petroliere pe suprafaţa apei la 
distanţă constă în aceea că se iluminează 
pata cu un rastru interferenţial în forma unui 
fascicul plan-paralel cu o perioadă constantă 
a rastrului la o distanţă mai mică ca lungimea 
de coerenţă a radiaţiei laser, totodată rastrul 
interferenţial este format ca rezultat al inter-
ferenţei a două fascicule laser plan-paralele, 
reflectate de muchiile plăcii cuneiforme cu 
suprafaţa posterioară semitransparentă. Di-
mensiunile petei se determină reieşind din 
perioada cunoscută a rastrului interferenţial. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 
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(54) Method for remote measurement of the 
size of petroleum product spots on water 
surface  

(57) The invention relates to methods for measur-
ing the size of distant objects by optical 
methods. 
The method for remote measurement of the 
size of petroleum product spots on water sur-
face consists in that the spot is illuminated 
with an interference raster in the form of a 
plane-parallel beam with a constant period of 
the raster at a distance less than the coher-
ence length of the laser radiation, wherein 
the interference raster is formed by the inter-
ference of two plane-parallel laser beams re-
flected from the faces of the wedge-shaped 
plate with semitransparent rear surface. Spot 
sizes are determined proceeding from the 
known period of the interference raster. 

 
  Claims: 1 

  Fig.: 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(54) Метод измерения размеров пятен неф-
тепродуктов на поверхности воды на 
расстоянии 

(57) Изобретение относится к методам изме-
рения размеров удаленных объектов оп-
тическими методами. 
Метод измерения размеров пятен нефте-
продуктов на поверхности воды на рас-
стоянии состоит в том, что пятно освеща-
ется интерференционным растром в виде 
плоскопараллельного пучка с постоянным 
периодом растра на расстоянии меньшем 
длины когерентности лазерного излуче-
ния, при этом интерференционный растр 
сформирован в результате интерферен-
ции двух плоскопараллельных лазерных 
пучков, отраженных от граней клинооб-
разной пластины с полупрозрачной зад-
ней поверхностью. Размеры пятна опре-
деляются исходя из известного периода 
интерференционного растра. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 
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FF9Y Brevete de inven ţie  
de scurt ă durat ă acordate / 

Granted short-term patents for invention / 
Предоставленные краткосрочные патенты  

на изобретения 
 

 
rice persoană interesată are dreptul să ceară revocarea în tot sau în parte a hotărârii de acordare 
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  
nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor. 

Odată cu publicarea menţiunii privind acordarea brevetului de invenţie de scurtă durată  
documentele cererii sunt expuse în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau 
se pot comanda cópii, contra cost. 

 
 
ny person concerned shall be entitled to request a full or partial revocation of any decision to 
grant a patent within 6 months as from the date of publication of the mention of the grant of the 

patent. The opposition shall be reasoned and filed in writing with AGEPI, on the grounds provided for in 
Art. 57(2) of the Law No. 50-XVI of 07.03.2008 on the Protection of Inventions. 

At the same time as the publication of the mention of the decision to grant a short-term patent for 
invention, the application documents shall be made available to the public in the AGEPI library, and may 
be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee. 

 
 

 

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

ции сведений о предоставлении патента. Возражение подается в письменной форме на основа-
нии мотивов, предусмотренных в части (2) ст. 57 Закона № 50-XVI от 07.03.2008 г. об охране 
изобретений. 

Одновременно с публикацией сведений о предоставлении краткосрочного патента на изо-
бретение производится выкладка документов заявки в библиотеке AGEPI, общедоступных для 
ознакомления, а за дополнительную плату могут быть заказаны их копии. 
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(11) 791 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A01C 1/06 (2006.01)  

C07J 71/00 (2006.01)  
(21) s 2013 0171 
(22) 2013.10.18 
(71)(73) INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI 

PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

(72)  CORLĂTEANU Liudmila, MD; GANEA 
Anatolie, MD; CHINTEA Pavel, MD; 
NEDOVA Irina, MD 

(54) Procedeu de tratare a semin ţelor de grâu 
comun cu viabilitate redus ă 

(57) Invenţia se referă la agricultură, şi anume la 
un procedeu de tratare a seminţelor de grâu 
comun cu viabilitate redusă. 
Procedeul, conform invenţiei, include înmuie-
rea seminţelor înainte de semănat într-o so-
luţie apoasă de glicozidă steroidică 3-O-{[β-
D-glucopiranozil-(1→2)]-[β-D-glucopiranozil-
(1→4)]-β-D-galactopiranozidă}-5α-furostan-
3β,22α,26-triol, obţinută din seminţe de 
Hyoscyamus niger L. prin extragere cu 
metanol, cu concentraţia de 0,0005…0,01%, 
timp de 24 ore. 

 
  Revendicări: 1 

* 
*     * 

(54) Process for treating common wheat seeds 
with low viability 

(57) The invention relates to agriculture, namely 
to a process for treating common wheat 
seeds with low viability. 
The process, according to the invention, 
comprises soaking of seeds before sowing in 
an aqueous solution of steroidal glycoside  
3-O-{[β-D-glucopyranosyl-(1→2)]-[β-D-gluco-
pyranosyl-(1→4)]-β-D-galactopyranoside}-
5α-furostan-3β,22α,26-triol, obtained from 
seeds of Hyoscyamus niger L. by methanol 
extraction at a concentration of 
0.0005…0.01% for 24 hours. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Способ обработки семян мягкой пше-
ницы с пониженной жизнеспособностью 

(57) Изобретение относится к сельскому хо-
зяйству, а именно к способу обработки 
семян мягкой пшеницы с пониженной жиз-
неспособностью. 
Способ, согласно изобретению, включает 
замачивание семян перед посевом в вод-
ном растворе стероидного гликозида  
3-O-{[β-D-глюкопиранозил-(1→2)]-[β-D-

глюкопиранозил-(1→4)]-β-D- галактопира-
нозид}-5α-фуростан-3β,22α,26-триол, по-
лученного из семян Hyoscyamus niger L.  
экстрагированием метанолом, с концен-
трацией 0,0005…0,01%, в течении 24 часов. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 792 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A43C 15/04 (2006.01)  
(21) s 2014 0017 
(22) 2014.02.04 
(71)(72)(73) ANDRONIC Mihail, MD; CIOBANU 

Sergiu, MD; ANDRONIC Vlad, MD; 
ANDRONIC Victor, MD 

(54) Dispozitiv de protejare a înc ălţămintei de 
alunecare şi procedeu de fixare a lui pe 
încălţăminte 

(57) Invenția se referă la dispozitivele de protejare 
a încălţămintei de alunecare. 
Dispozitivul de protejare a încălţămintei de 
alunecare conţine un arc (10), un balansier 
(3), care include nişte bucşe (4), plăci (5) şi 
un element de lucru (6) cu crampoane, un ax 
(2) pentru montarea în călcâiul (1) încălţă-
mintei, pe care sunt fixate un capăt al arcului 
(10) şi bucşele (4) balansierului (3) cu posi-
bilitatea rotaţiei lui în poziţia de lucru şi în 
poziţia nefuncţională, un limitator (7) pentru 
montarea în călcâiul (1) încălţămintei şi fixa-
rea capătului opus al arcului (10), două ştif-turi 
(8) şi (9) pentru montarea în călcâiul (1) 
încălţămintei şi pentru fixarea balansierului (3) 
în poziţia de lucru şi în poziţia nefuncţională. 
Procedeul de fixare a dispozitivului de prote-
jare a încălţămintei de alunecare constă în 
executarea în partea inferioară a călcâiului 
(1) încălţămintei a unei adâncituri pentru 
fixarea în ea a balansierului (3) şi a arcului 
(10), executarea unor orificii străpunse în 
partea laterală a călcâiului (1) încălţămintei şi 
fixarea prin acestea a balansierului (3) şi 
capetelor arcului (10), totodată fixarea prin 
acestea a balansierului (3) în poziţie de lucru 
şi în poziţie nefuncţională. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Device for footwear protection against 
slipping and process for its fixation on 
the footwear 

(57) The invention relates to devices for footwear 
protection against slipping. 
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The device for footwear protection against 
slipping comprises a spring (10), a balancing 
lever (3), which includes bushes (4), plates 
(5) and a working element (6) with crampons, 
an axle (2) for mounting into the heel (1) of 
the footwear, on which are secured one end 
of the spring (10) and the sleeve (4) of the 
balancing lever (3) with the possibility of its 
rotation in the working and non-working posi-
tions, a limiter (7) for mounting into the heel 
(1) of the footwear and fixation of the oppo-
site end of the spring (10), two pins (8) and 
(9) for mounting into the heel (1) of the foot-
wear and for fixing the balance lever (3) in 
the working position and in the non-working 
position 
The process for fixation of the device for 
footwear protection against slipping consists 
in making in the lower part of the heel (1) of 
the footwear of a recess for fastening therein 
the balancing lever (3) and the spring (10), 
making of through holes in the side part of 
the heel (1) of the footwear and fixation  
therethrough of the balancing lever (3) and 
the ends of the spring (10), at the same time 
fixation  therethrough of the balancing lever 
(3) in the working position and in the non-
working position. 

 
  Claims: 2 

  Fig.: 4 
* 

*     * 
(54) Устройство для защиты обуви от 

скольжения и способ его крепления на 
обуви 

(57) Изобретение относится к устройствам для 
предохранения обуви от скольжения. 
Устройство для предохранения обуви от 
скольжения содержит пружину (10), ба-
лансир (3), который включает втулки (4), 
пластины (5) и рабочий элемент (6) с ши-
пами, ось (2) для монтирования в каблук 
(1) обуви, на которой закреплены один 
конец пружины (10) и втулки (4) балансира 
(3) с возможностью его поворота в рабо-
чее и нерабочее положения, ограничитель 
(7) для монтирования в каблук (1) обуви и 
крепления противоположного конца пру-
жины (10), два штифта (8) и (9) для 
монтирования в каблук (1) обуви и креп-
ления балансира (3) в рабочее положение 
и в нерабочее положение. 
Способ крепления устройства для предо-
хранения обуви от скольжения заключа-
ется в выполнении в нижней части каблука 

(1) обуви углубления для крепления в нем 
балансира (3) и пружины (10), выполнении 
сквозных отверстий в боковой части каблука 
(1) обуви и креплении через них балансира 
(3) и концов пружины (10), при этом крепле-
нии через них балансира (3) в рабочее 
положение и в нерабочее положение. 

 
 П. формулы: 2 

 Фиг.: 4 

 
 

 

 
(11) 793 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61B 10/00 (2006.01)  

A61B 10/02 (2006.01)  
(21) s 2014 0004 
(22) 2014.01.13 
(71)(73) UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 

ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" 
DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD 

(72)  MACAGONOVA Olga, MD; NACU Viorel, 
MD; COCIUG Adrian, MD 

(74) VOZIANU Maria 
(54) Dispozitiv pentru prepararea ţesuturilor 

biologice 
(57) Invenţia se referă la medicină, şi anume la 

dispozitive pentru prepararea ţesuturilor bio-
logice. 
Dispozitivul pentru prepararea ţesuturilor bio-
logice conţine un rezervor din inox pentru 
agentul frigorific, în formă de paralelipiped, 
cu pereţi laterali (2), o bază (3) şi picioruşe 
(11). Peretele superior al rezervorului repre-
zintă o placă (1) din aluminiu detaşabilă de 
lucru pentru fixarea preparatului, care este 
montată cu posibilitatea glisării în caneluri 
(5), executate în pereţii (2) rezervorului. Doi 
pereţi laterali opuşi (2) ai rezervorului sunt 
dotaţi cu mânere cilindrice (6). Dispozitivul 
mai conţine o placă (9) dreptunghiulară din 
masă plastică, în care este executată o 
adâncitură dreptunghiulară (8), în colţurile 
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căreia sunt executate câte un locaş (10) 
pentru picioruşele (11) rezervorului. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 4 

* 
*     * 

(54) Device for preparation of biological tis-
sues 

(57) The invention relates to medicine, namely to 
devices for preparation of biological tissues. 
The device for preparation of biological tis-
sues comprises a stainless steel capacity for 
the coolant, in the form of a parallelepiped, 
with side walls (2), a base (3) and legs (11). 
The upper wall of the capacity represents a 
removable aluminum working plate (1) for 
fixation of the preparation, which is slidably 
mounted in grooves (5), made in the walls (2) 
of the capacity. Two opposite side walls (2) 
of the capacity are provided with cylindrical 
handles (6). The device also comprises a 
rectangular plastic plate (9), in which is made 
a rectangular recess (8), in the corners of 
which is made one socket (10) for the legs 
(11) of the capacity. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Устройство для препарирования био-
логических тканей 

(57) Изобретение относится к медицине, а 
именно к устройствам для препарирова-
ния биологических тканей. 
Устройство для препарирования биологи-
ческих тканей содержит емкость из не-
ржавеющей стали для хладагента, в виде 
параллелепипеда, с боковыми стенками 
(2), основой (3) и ножками (11). Верхняя 
стенка емкости представляет собой съем-
ную рабочую алюминиевую пластину (1) 
для фиксации препарата, которая смонти-
рована с возможностью скольжения в па-
зах (5), выполненных в стенках (2) емко-
сти. Две противоположные боковые стен-
ки (2) емкости снабжены цилиндрически-
ми ручками (6). Устройство также содер-
жит пластмассовую прямоугольную пла-
стину (9), в которой выполнено прямо-
угольное углубление (8), в углах которого 
выполнены по одному гнезду (10) для но-
жек (11) емкости. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 4 

 
 

 

 
(11) 794 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61C 5/02 (2006.01)  
(21) s 2013 0203 
(22) 2013.11.29 
(71)(72)(73) CHETRUŞ Viorica, MD; NICOLAU 

Gheorghe, MD 
(54) Metod ă de tratament chirurgical al 

recesiunilor gingivale 
(57) Invenţia se referă la medicină, în special la 

stomatologie şi poate fi utilizată pentru 
tratamentul chirurgical al recesiunilor 
gingivale. 
Conform invenţiei, metoda revendicată 
constă în aceea că se efectuează anestezia 
locală a sectorului necesar, apoi se 
efectuează o incizie semiovală la nivelul de 
trecere a gingiei fixe în cea mobilă cu 
1,5…2,0 mm mai sus de marginea papilei 
gingivale fără traumatizarea vârfului ei, se 
decolează lamboul, se efectuează detartrajul 
şi surfasajul radicular cu ajutorul 
ultrasunetului, apoi se prelucrează rădăcinile 
dentare cu soluţie de acid citric cu pH 1,0, 
timp de 3…5 min, după care se irigă 
abundent cu ser fiziologic, se repoziţionează 
lamboul la hotarul smalţ-ciment a rădăcinii şi 
se fixează cu un fir de sutură care se 
repoziţionează pe partea orală a coroanei 
dentare, care se fixează cu un adeziv şi ma-
terial fotopolimerizat, iar sectorul plăgii 
restante se închide prin suturarea unei 
membrane resorbabile din colagen. 

 
  Revendicări: 1 

* 

*     * 
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(54) Method for surgical treatment of gingival 
recessions 

(57) The invention relates to medicine, in particu-
lar to dentistry and can be used for surgical 
treatment of gingival recessions. 
According to the invention, the claimed 
method consists in that it is carried out the 
local anesthesis of the necessary sector, 
then it is performed a semioval incision at the 
level of transition of the fixed gum portion in-
to the movable one 1.5…2.0 mm above the 
gingival papilla without damaging its apex, is 
taken off the flap,  is carried out the root scal-
ing and planing by means of ultrasound, then 
are treated the tooth roots with citric acid so-
lution with the pH 1.0, for 3…5 minutes, af-
terwards are carefully irrigated with saline, is 
moved the flap to the enamel-cement border 
of the root and is fixed with retention suture, 
which is moved on the oral part of the dental 
crown, which is fixed with adhesive and 
photopolymerized material, and the remaining 
portion of the wound is closed by suturation 
with a resorbable collagen membrane. 

 
  Claims: 1 

* 
*     * 

(54) Метод хирургического лечения рецес-
сии десны 

(57) Изобретение относится к медицине, в ча-
стности к стоматологии и может быть ис-
пользовано для хирургического лечения 
рецессии десны. 
Согласно изобретению, заявленный ме-
тод состоит в том, что проводят местную 
анестезию нужного сектора, затем выпол-
няют полуовальный разрез на уровне пе-
рехода неподвижной части десны в под-
вижную на 1,5…2,0 мм выше края сосочка 
десны не повреждая его верхушку, оттор-
гают лоскут, выполняют масштабирование 
и строгание корня ультразвуком, затем 
обрабатывают зубные корни раствором 
лимонной кислоты c pH-ом 1,0, в течение 
3…5 мин, после чего тщательно орошают 
физиологическим раствором, перемеща-
ют лоскут на границу эмаль-цемент  корня 
и фиксируют шовной нитью, которую пе-
ремещают на ротовую сторону зубной ко-
ронки, которую фиксируют адгезивом и 
фотополимеризующим материалом, а ос-
тавшийся участок раны закрывают по- 
 
 
 

средством сшивания рассасывающей 
мембраны из коллагена. 

 
 П. формулы: 1 
 

 
(11) 795 (13) Y 
(51) Int. Cl.: A61M 25/01 (2006.01)  
(21) s 2014 0006 
(22) 2014.01.16 
(71)(72)(73) TIMIRGAZ Valerii, MD; CONDREA 

Eugeniu, MD 
(54) Cateter ghidat 
(57) Invenţia se referă la utilajul medical, în spe-

cial la catetere ghidate, şi poate fi utilizată în 
neurochirurgie. 
Cateterul ghidat include un tub (1) din mate-
rial elastic, care constă din părţi de lucru şi 
nefuncţională, fire (4) de ghidare, care leagă 
partea de lucru a tubului (1) cu mecanisme 
de tensionare a firelor (4), montate pe partea 
nefuncţională a tubului (1), precum şi un arc 
(3) spiralat cilindric. Capătul părţii de lucru a 
tubului (1) este executat bont cu orificii (1') 
străpunse. Arcul (3) este amplasat în jurul 
părţii de lucru a tubului (1). Spirele arcului (3) 
sunt executate cu pas determinat, totodată în 
prima spiră (3') a arcului (3), din partea ca-
pătului bont, sunt executate patru curburi, 
amplasate uniform pe circumferinţa acesteia, 
pentru fixarea pe ele a patru fire (4), ampla-
sate între tub (1) şi arc (3). Suplimentar în 
partea nefuncţională a tubului (1) de-a lungul 
acestuia este instalată o tijă (2) de ghidare, 
unită rigid cu ultima spiră a arcului (3). Arcul 
(3) este acoperit cu un tub suplimentar (5). 
Mecanismele de tensionare a firelor (4) sunt 
executate cu posibilitatea de reglare a mări-
mii de tensionare şi sunt dotate cu mânere 
de ghidare (11). 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 3 

* 
*     * 

(54) Controlled catheter 
(57) The invention relates to the medical equip-

ment, in particular to controlled catheters, 
and may be used in neurosurgery. 
The controlled catheter comprises a tube (1) 
of elastic material, consisting of working and 
non-working parts, guide threads (4), con-
necting the working part of the tube (1) with 
thread tensioning mechanisms (4), mounted  
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on the non-working part of the tube (1), and 
also a wound cylindrical spring (3). The end 
of the working part of the tube (1) is made 
blunt with through holes (1'). The spring (3) is 
placed around the working part of the tube 
(1). The coils of the spring (3) are made with 
a defined pitch, at the same time in the first 
coil (3') of the spring (3), on the side of the 
blunt end, are made four bends, uniformly 
placed around its circumference, for the fixa-
tion thereon of four threads (4), placed be-
tween the tube (1) and the spring (3). Addi-
tionally, in the non-working part of the tube 
(1) along it is installed a guide rod (2), rigidly 
connected to the last coil of the spring (3). 
The spring (3) is covered with an additional 
tube (5). The thread tensioning mechanisms 
(4) are made with the possibility of regulating 
the amount of tension and are equipped with 
control knobs (11). 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Управляемый катетер 
(57) Изобретение относится к медицинскому 

оборудованию, в частности к управляе-
мым катетерам, и может быть использо-
вано в нейрохирургии. 
Управляемый катетер включает трубку (1) 
из эластичного материала, состоящую из 
рабочей и нерабочей частей, нити (4) 
управления, которые связывают рабочую 
часть трубки (1) с механизмами натяже-
ния нитей (4), смонтированными на нера-
бочей части трубки (1), а также витую ци-
линдрическую пружину (3). Конец рабочей 
части трубки (1) выполнен тупым со сквоз-
ными отверстиями (1'). Пружина (3) рас-
положена вокруг рабочей части трубки (1). 
Витки пружины (3) выполнены с опреде-
ленным шагом, при этом в первом витке 
(3') пружины (3), со стороны тупого конца, 
выполнены четыре изгиба, равномерно 
расположенные по его окружности, для 
закрепления на них четырех нитей (4), 
расположенных между трубкой (1) и пру-
жиной (3). Дополнительно в нерабочей 
части трубки (1) вдоль нее установлен на-
правляющий стержень (2), жестко соеди-
ненный с последним витком пружины (3). 
Пружина (3) покрыта дополнительной 
трубкой (5). Механизмы натяжения нитей 
(4) выполнены с возможностью регулиро-
вания величины натяжения и снабжены 
ручками управления (11). 

 П. формулы: 2 
 Фиг.: 3 

 
 
 

 
(11) 796 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B23H 9/00 (2006.01)  

B23H 9/06 (2006.01)  
(21) s 2013 0218 
(22) 2013.12.27 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  ŞCHILEOV Vladimir, MD; PARAMONOV 

Anatolii, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII 
Vasile, MD 

(54) Procedeu de ob ţinere a marcajului de 
identificare pe un purt ător metalic 

(57) Invenția se referă la domeniul tehnologiilor 
informaționale și este destinată pentru identi-
ficarea obiectelor materiale, în special pentru 
obținerea marcajului de identificare pe un 
purtător metalic. 
Procedeul de obţinere a marcajului de iden-
tificare pe un purtător metalic constă în 
aceea că se efectuează o descărcare elec-
trică unică prin scântei între un electrod de 
tensiune înaltă şi un purtător, format dintr-o 
foaie metalică cu acoperire dielectrică pelicu-
lară transparentă pe ambele suprafeţe. Pe 
una din suprafeţe, între foaia metalică şi aco-
perirea peliculară, sunt amplasate nişte fâşii 
în formă de grilă. Purtătorul este amplasat 
într-un electrod închis legat la pământ. După 
aceasta purtătorul se secţionează în celule 
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individuale, pe fiecare dintre ele aplicându-se 
un cod numeric şi o grilă informaţională 
virtuală. 

 
  Revendicări: 1 

  Figuri: 3 
* 

*     * 
(54) Method for producing the identification 

tag on a metal carrier 
(57) The invention relates to the field of infor-

mation technologies and is intended for iden-
tification of material objects, particularly for 
producing the identification tag on a metal 
carrier. 
The method for producing the identification 
tag on a metal carrier consists in that it is 
carried out a single electrospark discharge 
between a high-voltage electrode and a car-
rier, consisting of a metal sheet with a trans-
parent dielectric film coating on both surfac-
es. On one of the surfaces, between the 
metal sheet and the film coating, are placed 
strips in the form of grid. The carrier is placed 
in a grounded closed electrode. Thereafter, 
the carrier is cut into individual cells, on each 
of which being applied a digital code and a 
virtual information grid. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 3 

* 
*     * 

(54) Способ получения идентификационной 
метки на металлическом носителе 

(57) Изобретение относится к области инфор-
мационных технологий и предназначено 
для идентификации материальных объек-
тов, в частности для получения иденти-
фикационной метки на металлическом но-
сителе. 
Способ получения идентификационной 
метки на металлическом носителе состоит 
в том, что выполняется одиночный искро-
вой электрический разряд между электро-
дом высокого напряжения и носителем, 
состоящим из металлического листа с 
пленочным прозрачным диэлектрическим 
покрытием на обеих поверхностях. На од-
ной из поверхностей, между металличе-
ским листом и пленочным покрытием, 
размещены полоски в виде сетки. Носи-
тель расположен в заземленном замкну-
том электроде. После этого носитель раз-
резают на индивидуальные ячейки, на ка- 
 

ждой из которых наносятся цифровой код 
и информационная виртуальная сетка. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 3 
 

 
(11) 797 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B23H 9/00 (2006.01)  

B23H 9/06 (2006.01)  
(21) s 2013 0219 
(22) 2013.12.27 
(71)(73) INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
(72)  ŞCHILEOV Vladimir, MD; PARAMONOV 

Anatolii, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII 
Vasile, MD 

(54) Procedeu de ob ţinere a marcajului de 
identificare pe un purt ător metalic 

(57) Invenția se referă la domeniul tehnologiilor 
informaționale și este destinată pentru identi-
ficarea obiectelor materiale, în special pentru 
obținerea marcajului de identificare pe un 
purtător metalic. 
Procedeul de obţinere a marcajului de iden-
tificare pe un purtător metalic constă în aceea 
că se efectuează o descărcare electrică unică 
între un electrod de tensiune înaltă şi un 
purtător, format dintr-o foaie me-talică cu o 
acoperire dielectrică peliculară transparentă 
pe o suprafaţă. Purtătorul este amplasat într-
un electrod închis legat la pământ. După 
aceasta se selectează un sector cu cea mai 
informativă imagine, obţinută în urma des-
cărcării electrice, pe care se aplică un cod 
numeric şi o grilă informaţională virtuală. 

 
  Revendicări: 2 
  Figuri: 5 

* 
*     * 

(54) Method for producing the identification 
tag on a metal carrier 

(57) The invention relates to the field of infor-
mation technologies and is intended for iden-
tification of material objects, particularly for 
producing the identification tag on a metal 
carrier. 
The method for producing the identification 
tag on a metal carrier consists in that it is 
carried out a single electrospark discharge 
between a high-voltage electrode and a car-
rier, consisting of a metal sheet with a trans-
parent dielectric film coating on one surface. 
The carrier is placed in a grounded closed  
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electrode. Thereafter, it is selected a sector 
with the most informative image, obtained as 
a result of electrical discharge, on which is 
applied a digital code and a virtual infor-
mation grid. 
 

  Claims: 2 
  Fig.: 5 

* 
*     * 

(54) Способ получения идентификационной 
метки на металлическом носителе 

(57) Изобретение относится к области инфор-
мационных технологий и предназначено 
для идентификации материальных объек-
тов, в частности для получения иденти-
фикационной метки на металлическом но-
сителе. 
Способ получения идентификационной 
метки на металлическом носителе состоит 
в том, что выполняется одиночный элек-
трический разряд между электродом вы-
сокого напряжения и носителем, состоя-
щим из металлического листа с пленоч-
ным прозрачным диэлектрическим покры-
тием на одной поверхности. Носитель 
расположен в заземленном замкнутом 
электроде. После этого выбирают участок 
с самой информативной картинкой, полу-
ченной в результате электрического раз-
ряда, на который наносят цифровой код и 
информационную виртуальную сетку. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 5 
 

 
(11) 798 (13) Y 
(51) Int. Cl.: B65D 81/32 (2006.01)  

B65D 35/22 (2006.01)  
B65D 17/28 (2006.01)  
B65D 25/04 (2006.01)  
B65D 25/08 (2006.01)  
B65B 29/10 (2006.01)  

(21) s 2013 0177 
(22) 2013.10.25 
(71)(72)(73) HMELNIŢCHI Vladimir, MD 
(74) ŞCERBAN Pavel 
(54) Ambalaj pentru p ăstrarea a dou ă compo-

nente de clei 
(57) Invenţia se referă la ambalaje, şi anume la un 

ambalaj pentru păstrarea a două componen-
te de clei. 
Ambalajul, conform invenţiei, conţine o bază 
plată (1) şi un înveliş din material elastic 
flexibil fixat pe aceasta cu formarea de-a  
 

lungul axei longitudinale (2) a ambalajului a 
unui ajutaj (3) de evacuare şi a două camere 
(4, 5) pentru diferite componente. Ajutajul (3) 
de evacuare şi camera (4) alăturată acestuia, 
precum şi camerele (4), (5) între ele sunt 
separate printr-o membrană (7)  şi/sau printr-
o îmbinare de întărire (6) a învelişului de 
bază cu rezistenţă redusă.  
Rezultatul constă în simplificarea construc-
ţiei, precum şi a tehnologiei de fabricare şi 
utilizare a ambalajului. 

 
  Revendicări: 3 

  Figuri: 4 
* 

*     * 
(54) Package for storing two glue components  
(57) The invention relates to packages, namely to 

a package for storing two glue components. 
The package, according to the invention, 
comprises a flat base (1) and a shell of flexi-
ble resilient material, fixed on it with the for-
mation along the longitudinal axis (2) of the 
package of an outlet nozzle (3) and two 
chambers (4, 5) for various components. The 
outlet nozzle (3) and the adjacent thereto 
chamber (4), and chambers (4) and (5) be-
tween them are separated by a membrane 
(7) and/or a weakened shell fastening joint 
(6) to the base. 
The result consists in the simplification of the 
construction and the package manufacturing 
and using technology. 

 
  Claims: 3 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Упаковка для хранения двух компо-
нентов клея 

(57) Изобретение относится к упаковкам, а 
именно к упаковке для хранения двух 
компонентов клея. 
Упаковка, согласно изобретению, содер-
жит плоское основание (1) и оболочку из 
эластичного упругого материала, зафик-
сированную на нем с образованием вдоль 
продольной оси (2) упаковки выпускного 
наконечника (3) и двух камер (4, 5) для 
различных компонентов. Выпускной нако-
нечник (3) и прилегающая к нему камера 
(4), а также камеры (4), (5) между собой 
отделены мембраной (7) и/или ослаблен-
ным швом крепления (6) оболочки к осно-
ванию. 
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Результат состоит в упрощении конструк-
ции, а также технологии изготовления и 
применения упаковки. 

 
 П. формулы: 3 
 Фиг.: 4 

 
 
 

 
 
(11) 799 (13) Y 
(51) Int. Cl.: C12G 1/02 (2006.01)  

C12G 1/04 (2006.01)  
A23L 3/34 (2006.01)  

(21) s 2013 0194 
(22) 2013.11.14 
(71)(73) PRIDA Ivan, MD 
(72)  PRIDA Ivan, MD; IALOVAIA Antonina, MD; 

KRAJEVSKAIA Alla, MD 
(54) Procedeu de fabricare a mustului de 

struguri extractiv 
(57) Invenţia se referă la industria vinicolă, şi anu-

me la un procedeu de fabricare a mustului de 
struguri extractiv destinat producerii vinului. 
Procedeul, conform invenţiei, prevede pre-
lucrarea strugurilor cu obţinerea mustuielii, 
transvazarea acesteia într-un vas de mace-
rare dotat cu agitator, sulfitarea mustuielii 
până la un conţinut de 250…350 mg/kg SO2 
şi acidularea prin administrarea unui acid 
alimentar în cantitate de 2…6 g/kg, macera-
rea mustuielii, scurgerea extractului, presa-
rea mustuielii şi limpezirea extractului. Toto-
dată, transvazarea mustuielii se efectuează 
în 2…3 porţii cu un interval de timp între ele, 
iar sulfitarea şi acidularea se efectuează prin 
administrarea în prima porţie de mustuială a 
cantităţii de acid sulfuros sau de săruri ale 
acestuia, precum şi de acid alimentar, nece-
sare pentru cantitatea totală de mustuială 
destinată macerării. 

 
  Revendicări: 2 

* 
*     * 

 

(54) Process for producing extractive grape 
must 

(57) The invention relates to the wine industry, 
namely to a process for producing extractive 
grape must intended for wine production. 
The process, according to the invention, pro-
vides for the processing of grapes with a 
yield of squash, pumping thereof into a mac-
eration tank equipped with an agitator, 
squash sulphitation to a content of 250…350 
mg/kg SO2 and acidification by administra-
tion of a food acid in a quantity of 2…6 g/kg, 
maceration of the squash, flowing down of 
the extract, pressing of the squash and clari-
fication of the extract. At the same time, 
pumping of the squash is carried out in 2…3 
portions with time intervals between them, 
and sulphitation and acidification is carried 
out by administration in the first portion of 
squash of a quantity of sulphurous acid or 
salts thereof, and of food acid, required for 
the total quantity of squash intended for 
maceration. 

 
  Claims: 2 

* 
*     * 

(54) Способ производства экстрактивного 
виноградного сусла 

(57) Изобретение относится к винодельческой 
промышленности, а именно к способу про-
изводства виноградного экстрактивного сус-
ла предназначенного для выработки вин.  
Способ, согласно изобретению, предус-
матривает переработку винограда с полу-
чением мезги, ее перекачку в емкость для 
настаивания снабженную мешалкой, суль-
фитацию мезги до содержания 250…350 
мг/кг SO2 и подкисление путем внесения 
пищевой кислоты в количестве 2…6 г/кг, 
настаивание мезги, стекание экстракта, 
прессование мезги и осветление экстрак-
та. При этом, перекачку мезги осуществ-
ляют в 2…3 порции с временными проме-
жутками между ними, а сульфитацию и 
подкисление осуществляют путем внесе-
ния в первую порцию мезги количества 
сернистой кислоты или ее солей, а также 
пищевой кислоты, необходимого для все-
го количества мезги предназначенной для 
настаивания. 

 
 П. формулы: 2 
 

 
 



INVENŢII     MD - BOPI 7/2014  
 

 37

(11) 800 (13) Y 
(51) Int. Cl.: E06B 3/00 (2006.01)  

E06B 3/96 (2006.01)  
(21) s 2013 0207 
(22) 2013.12.10 
(71)(73) TOVARISTVO Z OBMEJENOIU VIDPO-

VIDALNISTIU "AKSOR INDASTRI", UA 
(72)  IORIUK Biulent, UA 
(74) SOKOLOVA Sofia 
(54) Cuplare de col ţ a furniturii pe canatul de 

fereastr ă 
(57) Invenţia se referă la furnitura de fereastră, în 

special la cuplări de colţ ale furniturii pe ca-
natul de fereastră, şi poate fi utilizată la 
asamblarea automatizată a canaturilor de 
formă dreptunghiulară. 
Cuplarea de colţ a furniturii pe canatul de fe-
reastră conţine elemente de cuplare. Cupla-
rea de colţ mai conţine un bolţ de cuplare (1) 
cu cap conic (2) şi o canelură (3) în formă de 
X, un arc (4) de flambaj în formă de U, am-
plasat într-un falţ (5) al unui prefabricat insta-
lat (6), cuplat cu o placă (7) a piesei de închi-
dere mediane prin deznituirea elementelor şi 
în care este executat un orificiu (8) pentru di-
recţionarea şi centrarea bolţului de cuplare 
(1) în procesul de cuplare. Capul conic (2) al 
bolţului (1) este executat cu posibilitatea de-
zunirii laterale a fasciculelor arcului (4) de 
flambaj în formă de U la cuplare. Capetele 
fasciculelor arcului (4) de flambaj în formă de 
U sunt executate cu posibilitatea de cuprin-
dere a canelurii (3) pe bolţul de cuplare (1) 
pentru a fixa cuplarea. 

 
  Revendicări: 1 
  Figuri: 2 

* 
*     * 

(54) Сorner joint of the furniture on the win-
dow sash 

(57) The invention relates to the window furniture, 
in particular to corner joints of the furniture 
on the window sash, and can be used in au-
tomated piping of rectangular sashes. 
The corner joint of the furniture on the win-
dow sash comprises connectors. The corner 
joint also comprises a connecting pin (1) with 
conical head (2) and a X-shaped groove (3), 
a U-shaped flexing spring (4), placed in a re-
cess (5) of an installed detail (6), connected 
to a strip (7) of the mean lock by unreveting 
of elements and wherein is made an opening 
(8) for guiding and centering the connecting 
pin (1) in the connection process. The coni-
cal head (2) of the pin (1) is made with the 
possibility of disconnecting the beams of the 

U-shaped flexing spring (4) during connec-
tion. The ends of the U-shaped spring (4) 
beams are made with the possibility of em-
bracing the groove (3) on the connecting pin 
(1) to secure the connection. 

 
  Claims: 1 
  Fig.: 2 

* 
*     * 

(54) Угловое соединение фурнитуры на 
оконной створке 

(57) Изобретение относится к оконной фурни-
туре, в частности к угловым соединениям 
фурнитуры на оконной створке, и может 
быть использовано при автоматизирован-
ной обвязке створок прямоугольной формы. 
Угловое соединение фурнитуры на окон-
ной створке содержит соединительные 
элементы. Угловое соединение также со-
держит соединительный штырь (1) с кони-
ческой головкой (2) и Х-образной проточ-
кой (3), П-образную пружину (4) изгиба, 
размещенную в пазе (5) устанавливаемой 
детали (6), соединенной с планкой (7) 
среднего запора путем расклепывания 
элементов и в которой выполнено отвер-
стие (8) для направления и центрирова-
ния соединительного штыря (1) в процес-
се соединения. Коническая головка (2) 
штыря (1) выполнена с возможностью раз-
ведения лучей П-образной пружины (4) 
изгиба в стороны при соединении. Концы 
лучей П-образной пружины (4) изгиба вы-
полнены с возможностью охвата проточки 
(3) на соединительном штыре (1) для фик-
сации соединения. 

 
 П. формулы: 1 
 Фиг.: 2 
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(11) 801 (13) Y 
(51) Int. Cl.: G05F 3/08 (2006.01)  
(21) s 2013 0169 
(22) 2013.10.15 
(71)(73) INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRO-

NICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu" al 
AŞM, MD 

(72)  PENIN Alexandru, MD; SIDORENKO Anatol, 
MD 

(54) Metod ă de stabilizare a curentului de 
sarcin ă reglabil 

(57) Invenţia se referă la electrotehnică şi electro-
nică şi poate fi utilizată la producerea surselor 
de curent parametrice pentru alimentarea cu 
energie electrică a dispozitivelor de măsurare, 
de exemplu, a senzorilor rezistivi îndepărtaţi. 
Metoda de stabilizare a curentului de sarcină 
reglabil include aplicarea tensiunii de intrare 
la sarcină printr-o reţea de alimentare cu 
rezistenţe longitudinale şi transversale, cal-
cularea valorii necesare a rezistenţei nega-
tive a uneia dintre rezistenţele transversale, 
formarea caracteristicii volt-amperice a 
acestei reţele ca a sursei de curent prin 
conectarea rezistenţei negative calculate a 
uneia dintre rezistenţele transversale şi co-
nectarea la rezistenţa negativă a unei surse 
de tensiune de negativare. 

 
  Revendicări: 2 

  Figuri: 4 
* 

*     * 
(54) Method for stabilization of controlled load 

current 
(57) The invention relates to electrical engineering 

and electronics and can be used in the pro-
duction of parametric current sources for 
electric power supply of measuring devices, 
for example, of remote resistive sensors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The method for stabilization of controlled 
load current comprises application of input 
voltage to the load via a supply network with 
longitudinal and lateral resistances, calcula-
tion of the required value of the negative re-
sistance of one of the lateral resistances, 
formation of the volt-ampere characteristics 
of this network as the current source by con-
necting the calculated negative resistance of 
one of the lateral resistances and connection 
to the negative resistance of a bias voltage 
source. 

 
  Claims: 2 
  Fig.: 4 

* 
*     * 

(54) Метод стабилизации регулируемого 
тока нагрузки 

(57) Изобретение относится к электротехнике 
и электронике и может быть использовано 
при создании параметрических источни-
ков тока для электропитания измеритель-
ных устройств, например, удаленных ре-
зистивных датчиков. 
Метод стабилизации регулируемого тока 
нагрузки включает подачу входного на-
пряжения к нагрузке через питающую сеть 
с продольными и поперечными сопротив-
лениями, расчет необходимого значения 
отрицательного сопротивления одного из 
поперечных сопротивлений, формирова-
ние вольт-амперной характеристики этой 
сети как источника тока путем подключе-
ния рассчитанного отрицательного сопро-
тивления одного из поперечных сопро-
тивлений и подключение к отрицательно-
му сопротивлению источника напряжения 
смещения. 

 
 П. формулы: 2 
 Фиг.: 4 
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FG4A Lista brevetelor de invenţie eliberate 
 

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 menţiunea privind acordarea brevetului 

 
Nr. 
crt. 

Cod 
ST.3 

OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr. BOPI  

1 JP 4259 C1 C07D 231/20 (2006.01)  
C07C 69/96 (2006.01)  
A01N 43/56 (2006.01)  
A01N 47/06 (2006.01)  
A01P 13/00 (2006.01) 

a 2009 0049 2007.11.09 11/2013 

2 MD 4263 C1 A61B 17/56 (2006.01)  
A61B 17/60 (2006.01)  
A61B 17/62 (2006.01)  
A61B 17/66 (2006.01)  
A61D 1/00 (2006.01) 

a 2011 0101 2011.11.02 12/2013 

3 MD 4265 C1 C11B 1/00 (2006.01)  
C11B 1/06 (2006.01)  
C11B 1/08 (2006.01) 

a 2012 0022 2012.02.27 12/2013 

4 MD 4266 C1 C30B 11/00 (2006.01)  
C30B 13/18 (2006.01) 

a 2011 0026 2011.03.17 12/2013 

 
 
 

FG9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată eliberate 
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  

menţiunea privind acordarea brevetului 

Nr. 
crt. 

Cod  
ST.3 

OMPI 

(11) Nr. 
brevet 

(13) Cod 
ST.16 
OMPI 

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

(22) Data 
depozit 

(45) Nr.  
BOPI  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 MD 702 Z A01C 1/06 (2006.01)  

A01P 21/00 (2006.01)  
A01P 3/00 (2006.01)  
C07D 311/30 (2006.01)  
C07C 37/60 (2006.01)  
A01G 1/00 (2006.01) 

s 2013 0135 2013.07.26 12/2013 

2 MD 703 Z A01G 9/14 (2006.01)  
A01G 9/16 (2006.01) 

s 2012 0172 2012.12.05 12/2013 

3 MD 704 Z A01G 17/00 (2006.01) s 2013 0060 2013.04.01 12/2013 
4 MD 705 Z A01G 17/02 (2006.01)  

A01G 7/04 (2006.01)  
A01H 1/04 (2006.01) 

s 2013 0071 2013.04.19 12/2013 

5 MD 706 Z A23C 9/12 (2006.01)  
A23C 9/123 (2006.01)  
A23C 9/127 (2006.01)  
A23C 9/13 (2006.01)  
A23C 9/137 (2006.01) 

s 2013 0033 2013.02.25 12/2013 

6 MD 707 Z A61B 5/02 (2006.01)  
A61B 10/00 (2006.01)  
C12Q 1/68 (2006.01)  
C12N 15/11 (2006.01)  
C12Q 1/25 (2006.01) 

s 2013 0005 2013.01.18 12/2013 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 MD 708 Z A61B 17/34 (2006.01) s 2013 0069 2013.04.18 12/2013 

8 MD 709 Z A61B 17/00 (2006.01) s 2013 0099 2013.06.04 12/2013 

9 MD 710 Z A61B 17/00 (2006.01) s 2013 0110 2013.06.17 12/2013 
10 MD 712 Z B82Y 40/00 (2011.01)  

C01G 39/00 (2011.01) 
s 2013 0058 2013.03.26 12/2013 

11 MD 713 Z C12G 1/00 (2006.01)  
C12G 1/02 (2006.01)  
C12G 1/04 (2006.01)  
A23L 3/34 (2006.01) 

s 2013 0052 2013.03.19 12/2013 

12 MD 714 Z C25D 3/04 (2006.01)  
C25D 5/12 (2006.01)  
C25D 5/18 (2006.01)  
C25D 21/12 (2006.01) 

s 2013 0063 2013.04.01 12/2013 

13 MD 715 Z F28D 3/02 (2006.01)  
F28D 5/00 (2006.01) 

s 2012 0068 2012.05.03 12/2013 
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II

Soiuri de plante / Plant varieties / 

Сорта растений 

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

În conformitate cu această Lege, brevetele pentru soi de plantă sunt eliberate de AGEPI şi certifi că 
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 soi de plantă, informaţiile despre care sunt publicate în BOPI, se 
afl ă în biblioteca AGEPI – accesibile publicului – şi pot fi  consultate sau se pot comanda cópii, contra cost.

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

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

In accordance with this Law, variety patents shall be granted by AGEPI and shall certify the priority 
of the variety, the authorship of the breeder and the exclusive right of the patent owner in the variety. The 
plant variety shall be patentable where it is new, distinct, uniform and stable and shall be designated by 
a denomination in accordance with the provisions of the Law.

The variety patent application shall be fi led with the AGEPI by any person who, according to Art. 11 
and 12 of the Law, is entitled to apply for a patent, in person or through a representative, and shall fulfill 
the requirements specifi ed in Art. 33 of the Law.

Documents concerning the variety patent applications, the information on which is published in BOPI, 
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 fi led plant variety applications, granted plant variety patents and plant variety 
patents issued according to the national procedure are published in the present Section.

 

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

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 патент 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 
BOPI, находятся в библиотеке AGEPI и могут быть предоставлены для ознакомления, а также для 
платного изготовления копий. 

В данном Разделе публикуются сведения о заявках на патенты на сорта растений, о 
предоставленных патентах на сорта растений и о выданных патентах на сорта растений согласно 
национальной процедуре.
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CODURILE OMPI PENTRU CODIFICAREA TITLURILOR INFORMAŢIILOR REFERITOARE 
LA SOIURILE DE PLANTE PUBLICATE ÎN BULETINUL OFICIAL 
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CONFORM NORMEI ST. 17

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
PLANT VARIETIES MADE IN THE OFFICIAL BULLETIN 

OF INDUSTRIAL PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17

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

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ SТ. 17

BZ9E Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate

  Published plant variety patent applications 

  Опубликованные заявки на патент на сорт растения 

BA9E Denumirile soiurilor

  Variety denominations

  Наименования сортов

FF9E Brevete pentru soi de plantă acordate

  Granted plant variety patents

  Предоставленные патенты на сорт растения

FF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă acordate, aranjate în ordinea numerelor de brevete (anual) 

  Numerical index of granted plant variety patents (yearly)

 Нумерационный указатель предоставленных патентов на сорт растения (годовой)

FG9E Brevete pentru soi de plantă eliberate

  Issued plant variety patents 

  Выданные патенты на сорт растения 

FA9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă retrase 

  List of withdrawn plant variety patent applications 

  Перечень отозванных заявок на патент на сорт растения

FC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă respinse 

  List of refused plant variety patent applications 

  Перечень отклоненных заявок на патент на сорт растения

MC9E Lista cererilor de brevet pentru soi de plantă anulate 

  List of nullited plant variety patent applications 

  Перечень аннулированных заявок на патент на сорт растения 

MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror valabilitate a încetat 

  List of invalid plant variety patents   

  Перечень патентов на сорт растения, действие которых прекращено

HF9E Lista brevetelor pentru soi de plantă revalidate 

  List of revalidated plant variety patents   

  Перечень восстановленных патентов на сорт растения   
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BZ9E  Cereri de brevet pentru soi de plantă publicate / 

Published plant variety patents applications / 
Опубликованные заявки на патент 

на сорт растения 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Solicitantul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea propusă  
a soiului 

No. Application number / 
Filing date 

a. Applicant 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Proposed variety 
denomination 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Заявитель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Предложенное 
наименование сорта 

1 v 2014 0019 /  
  2014.02.26 

a. PEPINIERES DU VALOIS SARL, 
FR 
 
b. RICHARD M. Albert, FR 

MĂR 
(Malus domestica Borkh.) 
 
Apple 
(Malus domestica Borkh.) 
 
Яблоня 
(Malus domestica Borkh.) 

GALAVAL 

 

 
 

FF9E  Brevete pentru soi de plantă acordate / 
Granted plant variety patents / 

Предоставленные патенты на сорт растения 
 

Nr. 
crt. 

Nr. depozit / 
Data depozit  

a. Titularul 
b. Amelioratorul 

Denumirea comună 
(Taxonul botanic) 

Denumirea  
soiului 

Numărul de brevet / Data 
acordării 

No. Application number / 
Filing date 

a. Holder 
b. Breeder  

Common name 
(Botanical taxon) 

Variety 
denomination 

Patent number /  
Date of grant 

№ 
п/п 

Номер заявки / 
Дата подачи 

а. Патентообладатель 
b. Селекционер 

Название вида 
(Ботанический таксон) 

Наименование 
сорта 

Номер патента /  
Дата предоставления  

1 2 3 4 5 6 

1 v 2012 0014 /  
   2012.02.17 

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE 
"PORUMBENI", MD 
 
b. VANICOVICI Nicolai, MD; 
VEREŞCIAC Andrei, MD;  
LEBEDIUC Gheorghi, MD;  
MATICIUC Vasile, MD;  
MÂRZA Vitalie, MD;  
PRITULA Grigorii, MD;  
PARTAS Evghenia, MD;  
POJOGA Vasile, MD;  
ROTARI Alexandru, MD;  
ŞTIRBU Valentin, MD;  
LEBEDENCO Ludmila, RU;  
SMÂC Anatolii, RU;  
TARASOV Vladimir, RU 

PORUMB (Zea mays L.) 
 
Maize (Zea mays L.) 
 
Кукуруза (Zea mays L.) 
 
 

ROSMOLD 
254 

160 / 2014.07.31 
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1 2 3 4 5 6 

2 v 2009 0010 /  
   2009.12.08 

a. INSTITUTUL DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI 
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI 
 
b. CELAC Valentin, MD 

BOB DE GRĂDINĂ  
(Vicia faba L.) 
 
Broad Bean  
(Vicia faba L.) 
 
Бобы овощные  
(Vicia faba L.) 
 
 

JECA 60 161 / 2014.07.31 

3 v 2012 0016 /  
   2012.02.17 

a. INSTITUTUL DE FITOTEHNIE 
"PORUMBENI", MD 
 
b. MÂRZA Vitalie, MD;  
MATICIUC Vasile, MD;  
PRITULA Grigorii, MD;  
VANICOVICI Nicolai, MD;  
VEREŞCIAC Andrei, MD;  
PARTAS Evghenia, MD;  
ŞTIRBU Valentin, MD;  
FRUNZE Ion, MD;  
BRUMA Serghei, MD;  
LEBEDIUC Gheorghi, MD;  
DREGLEA Mihail, MD 

PORUMB (Zea mays L.) 
 
Maize (Zea mays L.) 
 
Кукуруза (Zea mays L.) 
 
 

PORUMBENI 
383 

162 / 2014.07.31 

4 v 2013 0027 /  
   2013.09.17 

a. SILVANUS CSOPORT Kft, HU 
 
b. JENÖ Németh, HU 

SALCIE (Salix L.) 
 
Willow (Salix L.) 
 
Ива (Salix L.) 
 
 

CORVINUS 163 / 2014.07.31 
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III 
Mărci / Trademarks 

rotecţia juridică a mărcilor în Republica Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI 
în modul stabilit de Legea nr. 38-XVI din 2008.02.29 privind protecţia mărcilor. În conformitate  

cu Legea, 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.  

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, engleză şi spaniolă în Buletinul OMPI de Mărci Internaţionale 
(“Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / Gaceta de la 
OMPI de Marcas Internacionales”). Buletinul include toate datele referitoare la înregistrările interna-
ţionale 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 adresele 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/, http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/ sau 
http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ şi în biblioteca AGEPI pe suport DVD. 

 

egal protection of trademarks in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of regis-
tration with the AGEPI, as established by Law No. 38-XVI of 2008.02.29 on the Protection of 

Trademarks. According to this Law the trademark is certified by a registration certificate issued by 
AGEPI. The registration certificate attests the priority date of the trademark and the exclusive right of 
the owner in the trademark for the goods and services entered in the certificate. 

Data on filed trademark applications, registered trademarks and trademarks renewal under the nation-
al procedure shall be published in this Section. 

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, English and 
Spanish in the Gazette OMPI des marques internationales / WIPO Gazette of International Marks / 
Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales. The Gazette includes all relevant data on new interna-
tional registrations, renewals, subsequent designations as well as changes and other entries referred 
to the international registrations. The Gazette is available for public on the WIPO site at 
http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/, http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/ or 

http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/ and on DVD carrier in the AGEPI library. 

 

P

L 
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGR AFICE  
REFERITOARE LA MĂRCI, CONFORM NORMEI ST. 60 OMPI 

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA  
RELATING TO MARKS, ACCORDING TO WIPO STANDARD ST. 6 0 

(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 the registration 

(156)  Data reînnoirii  

 Date of the 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 the registration  

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

  Expected expiration date of the renewal  

(210)  Numărul de depozit   

  Number of the application 

(220)  Data de depozit  

  Date of filing of the application 

(230)  Data priorităţii de expoziţie 

  Date of the exhibition priority 

(310)  Numărul de depozit al cererii iniţiale 

  Number of the initial application 

(320)  Data de depozit a cererii iniţiale 

  Date of filing of the initial application 

(330)  Ţara cererii iniţiale, codul conform normei ST. 3 OMPI   

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

(441)  Data la care informaţiile privind cererea neexaminată au fost făcute accesibile publicului 

  Date of making information available to the public regarding the non-examined application 

(442)  Data la care informaţiile privind cererea examinată au fost făcute accesibile publicului 

  Date of making information available to the public regarding the examined application 

(450)  Data la care informaţiile privind înregistrarea au fost făcute accesibile publicului  

  Date of making information available to the public regarding the registration  

(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 

  The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice 
Classification), list of goods and/or services classified according thereto 
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(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 Figura-
tive Elements of Marks (Vienna Classification) 

(540)  Reproducerea mărcii 

  Reproduction of the mark 

(550)* Indicarea faptului că marca este proprietate a statului  

  Indication to the effect that the mark is a 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 mark  

(554)  Indicarea faptului că marca este tridimensională 

  Indication to the effect that the mark is a three-dimensional mark 

(556) Marcă sonoră, inclusiv caracteristicile 

  Sound mark, including characteristics 

(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 recording of any king of transaction in respect of applications or registrations (for example: change 
in ownersship, change in name or address, renunciation, termination 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 other legally related applications  

(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, country code according to 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 applicant or holder (in case of change in ownership) 

(771)  Numele precedent sau adresa precedentă a  solicitantului sau titularului (fără schimbarea titularului)  

  Previous name or address of the applicant or holder (in case of change in ownership)  

(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 under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol 

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

  Data relating to priority of the applications registered with the patent office of the former USSR (number of 
the document, application filing date, code of the country) 
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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. 

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 a trademark 
registration application shall be filed with the AGEPI by the applicant, in person or through a 

representative. An application shall relate to one trademark only and shall contain the documents 
provided for in Art. 30 of the Law. 

Within three months of the date of publication of a trademark registration application, any person shall 
be entitled to submit its comments in writing to the AGEPI, providing justification of the need for refusal 
of the trademark registration on the basis of Article 7 and/or lodge an opposition against registration of 
a trademark on the grounds that its registration must be refused on the basis of Article 8 of the Law. 

 

ÎÎ

I
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(210) 034798 
(220) 2014.03.20 
(730) SUN Communications S.R.L., 

întreprindere mixt ă, MD 
Şos. Hînceşti nr. 38/B,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, sur, negru, galben, 

roşu. 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corepsunzătoare; analiza industria-
lă şi servicii de cercetare; design-ul şi elabo-
rarea hardware şi software de calculatoare. 

 

(531) CFE(5) 16.01.15; 26.01.04; 26.03.01; 26.04.11; 
27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 034799 
(220) 2014.03.20 
(730) SUN Communications S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
Şos. Hînceşti nr. 38/B,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, sur, negru, galben, 

roşu. 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

42   - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi 
proiectări corespunzătoare; analiza industria-
lă şi servicii de cercetare; design-ul şi elabo-
rarea hardware şi software de calculatoare. 

 

(531) CFE(5) 16.01.15; 26.01.04; 26.03.01; 26.04.11; 
27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 034813 
(220) 2014.03.21 
(730) GONCEARUC Ivan, MD  

Str. Viticultorului nr. 13, MD-4414,  
Bravicea, Călăraşi, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 

 

 

 
 
(210) 034823 
(220) 2014.03.25 
(730) TCACI Irina, MD  

Str. Aeroport nr. 7, ap. 18,  
MD-2026, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Институт здоровья и красоты", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 
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(591) Culori revendicate: cafeniu (de culoarea 
nucii), oranj-închis. 

(511) NCL(10-2014) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive 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. 

 

(531) CFE(5) 02.03.01; 02.09.15; 26.11.12; 27.05.02; 
28.05.00; 29.01.12. 

 

 
 
(210) 034827 
(220) 2014.03.27 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(554) Marcă tridimensională. 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 19.01.01; 19.07.01; 19.07.07; 19.07.22; 
19.07.23. 

 

 
 
(210) 034839 
(220) 2014.03.28 
(730) BOIARSCHI Roman, MD  

Drumul Viilor nr. 17,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 

cazare temporară. 
 

(531) CFE(5) 09.07.01; 10.03.01; 27.05.02; 27.05.10; 
27.05.11. 

 

 
 
(210) 034842 
(220) 2014.03.27 
(730) UNILEVER N.V., NL  

Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru-deschis, galben, 

roşu, verde, alb, gri. 
(511) NCL(10-2014) 
30   - ceai şi produse pe bază de ceai; extracte de 

ceai; băuturi pe bază de ceai carbogazoase 
şi necarbogazoase; ceai cu gheaţă; ameste-
curi sub formă de prafuri pentru ceai şi ceai 
cu gheaţă; ceai şi infuzii din plante nemedi-
cinale; băuturi cu gheaţă; slush (băuturi cu 
gheaţă zdrobită) şi îngheţată pe băţ; îngheţată; 
sorbeturi; produse de cofetărie îngheţate; 
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32   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-
coolice; băuturi carbogazoase şi necarboga-
zoase; apă cu arome; băuturi carbogazoase 
şi necarbogazoase cu aromă de ceai; băuturi 
din fructe şi sucuri din fructe; extracte şi 
esenţe şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 01.03.02; 01.03.12; 01.15.09; 01.15.17; 
05.03.11; 05.07.12; 05.07.22; 25.03.07; 29.01.15. 

 

 

 
(210) 034843 
(220) 2014.03.27 
(730) MEDIA-ASIST S.R.L., MD  

Bd. C. Negruzzi nr. 7,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 02.09.01; 05.03.06; 05.05.21; 26.03.23; 
27.05.10; 27.05.12; 28.05.00. 

 

 
 
(210) 034868 
(220) 2014.04.04 
(730) PILA Rica, MD  

Valea Crucii nr. 22/1, ap. 110,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 18.01.23; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 034869 
(220) 2014.04.04 
(730) CÎŞLALÎ Veaceslav, MD  

Str. Puşkin nr. 64,  
MD-6118, Copceac, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii. 
 

(531) CFE(5) 24.15.01; 24.15.11; 24.15.15; 27.05.01. 
 

 
 
(210) 034870 
(220) 2014.04.04 
(730) CAMENŞCIC Denis, MD  

Str. Romană nr. 19, bloc 1, ap. 16,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.02; 27.05.22. 
 

 
 
(210) 034880 
(220) 2014.04.01 
(730) LESNIC Natalia, MD  

Str. Timiş nr. 3, ap. 2,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, kaki, galben. 
(511) NCL(10-2014) 
43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.07.25; 27.05.02; 27.05.03; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 034886 
(220) 2014.04.03 
(730) Bacardi & Company Limited, LI  

Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, Liechtenstein 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
 
 
 
 

(210) 034899 
(220) 2014.04.08 
(730) EFIMOV Alexandr, MD  

Str. Onisifor Ghibu nr. 7, bloc 1, ap. 77,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 
SERICOV Dmitrii, MD  
Str. A. Dimo nr. 44, MD-2003,  
Durleşti, Chişinău, Republica Moldova 
CROITORI Roman, MD  
Str. Alecu Russo nr. 18, ap. 163,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-
rie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor. 

 

 
 
(210) 034900 
(220) 2014.04.08 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Grenoble nr. 257/3A, ap. 113,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 
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(210) 034901 
(220) 2014.04.08 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Grenoble nr. 257/3A, ap. 113,  
MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 

 
 
(210) 034903 
(220) 2014.04.08 
(730) CODJEBAŞ Serghei, MD  

Bd. Dacia nr. 8, ap. 28,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
43   - servicii de alimentaţie publică. 
 

(531) CFE(5) 26.01.18; 26.11.14; 27.05.02; 27.05.03; 
27.05.17. 

 

 
 

(210) 034904 
(220) 2014.04.08 
(730) CODJEBAŞ Serghei, MD  

Bd. Dacia nr. 8, ap. 28,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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. 

 

(531) CFE(5) 26.04.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.02. 
 

 
 
(210) 034907 
(220) 2014.04.03 
(730) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE  

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg,  
Germania 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, gri. 
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(511) NCL(10-2014) 
34   - tutun, prelucrat sau brut; produse din tutun; 

substituenţi ai tutunului nu pentru scopuri 
medicale sau curative; ţigarete; ţigări de foi; 
trabucuri; dispozitive de mână pentru a face 
ţigarete; tuburi de ţigări; filtre pentru ţigarete; 
hârtii (foi) de ţigarete; chibrituri şi articole 
pentru fumători. 

 

(531) CFE(5) 25.01.19; 25.07.15; 26.04.18; 26.04.24; 
27.05.11; 27.05.24. 

 

 
 
(210) 034909 
(220) 2014.04.04 
(730) CIPLA LIMITED, IN  

Mumbai Central, Mumbai 400 008,  
Maharashtra, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
03   - săpunuri; produse de parfumerie; uleiuri 

esenţiale; produse cosmetice; loţiuni de păr; 
produse pentru curăţarea dinţilor; 

 

05   - preparate chimice de uz medicinal, preparate 
medicale şi farmaceutice; droguri (de uz far-
maceutic); vitamine şi amestecuri alimentare 
îmbogăţite cu vitamine; produse chimice 
pentru uz medical, preparate medicinale şi 
farmaceutice, droguri (de uz farmaceutic), 
vitamine şi preparate cu vitamine; alimente 
pentru bebeluşi şi invalizi şi produse alimen-
tare dietetice; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, de măsura-
re şi de siguranţă (salvare), instrumente de 
diagnostic automat; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali; articole ortopedice; material de 
sutura; 

 

35   - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, 
administrare comercială, lucrări de birou, 
managementul afacerilor şi consultanţă în 
materie de organizare a întreprinderii, cerce-
tare în marketing, publicarea de texte publici-
tare, cercetări pentru afaceri, distribuire de 
eşantioane, publicitate televizată, anunţuri 
televizate privind serviciile incluse în clasa 35; 

 

44   - furnizarea de informaţii şi sfaturi cu privire la 
afecţiuni medicale şi boli şi tratamente pre-
cum şi furnizarea de informaţii medicale pri-

vind produsele pentru pacienţi şi profesioniş-
tii şi furnizorii din domeniul sănătăţii; servicii 
referitoare la domeniul ocrotirii sănătăţii; cer-
cetări medicale şi ştiinţifice, efectuarea teste-
lor clinice, furnizarea de informaţii în materie 
de sănătate; furnizarea unui site web care 
conţine informaţii din domeniile sănătăţii şi 
nutriţiei. 

 

 
 
(210) 034910 
(220) 2014.04.04 
(730) Ratiopharm GmbH, DE  

Graf-Acro-Strasse 3, D-89079 ULM, Germania 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - preparate farmaceutice pentru tratamentul 

anemiei simptomatice. 
 

 
 
(210) 034911 
(220) 2014.04.04 
(730) CIBIZOV Denis, MD  

Str. Botanica Veche nr. 15,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, 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. 
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(210) 034917 
(220) 2014.04.09 
(730) MOLDOVAN Eugeniu, MD  

Str. Păcii nr. 10,  
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, portocaliu. 
(511) NCL(10-2014) 
09   - magnetofoane, magnetofoane video, amplifi-

catoare de frecvenţe sonore, difuzoare, re-
ceptoare cu modulaţie de frecvenţă, televi-
zoare, telecamere, convertoare de frecvenţă 
radio, pelicule magnetice, căşti telefonice, 
căşti, microfoane, casete şi conectoare, apa-
rate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geode-
zice, 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 meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare; 
extinctoare; 

 

11   - aparate de climatizare; dispozitive pentru 
răcirea aerului; aparate pentru dezodorizarea 
aerului; uscătoare de aer; instalaţii de filtrare 
a aerului; încălzitoare de aer, preîncălzitoare 
de aer, aparate electrice de încălzire; apara-
te de ionizare pentru tratarea aerului; aparate 
şi dispozitive pentru purificarea aerului; steri-
lizatoare de aer; aparate pentru generarea 
de abur pentru gătit; autoclave (marmite 
electrice sub presiune); cuptoare de brutărie; 
grătare; încălzitoare pentru baie; aparate 
pentru băi de aer cald; instalaţii de saună; 

aparate pentru încălzit paturi; aparate pentru 
răcirea băuturilor; radiatoare de încălzire 
centrală; aparate electrice de cafea cu filtru; 
cafetiere electrice; maşini electrice de cafea 
cu filtru; aparate pentru prăjit cafea; serpen-
tine pentru părţi de instalaţii de distilare, de 
încălzire sau de răcire; aparate şi instalaţii de 
gătit; reşouri; ustensile electrice de bucătărie; 
aparate şi instalaţii de răcire; instalaţii şi ma-
şini de răcire; răcitoare de lichide (instalaţii); 
instalaţii pentru răcirea apei; cuptoare cu 
convecţie şi cuptoare, altele decât în scopuri 
experimentale; friteuze electrice; aparate şi 
instalaţii de uscare; plite electrice; becuri de 
economisire a energiei; ventilatoare electrice 
de uz personal; filtre de aer pentru climatiza-
re; filtre pentru apă potabilă; congelatoare; 
maşini de prăjit fructe; grătare (aparate de 
gătit); gril (aparate de gătit); uscătoare de 
păr; aparate de uscare a mâinilor pentru la-
vabouri; încălzitoare electrice de biberoane; 
aparate electrice de încălzire; plăci de încăl-
zire; dispozitive de uz casnic de copt pâinea; 
hote aspirante pentru bucătărie; plăci încălzi-
toare; lăzi frigorifice; aparate şi maşini pentru 
gheaţă; fierbătoare electrice; plite de gătit; 
uscătoare electrice de rufe; cuptoare cu mi-
crounde; reşouri de păstrat mâncarea caldă; 
lămpi portabile cum ar fi lanterne de buzunar; 
oale electrice de gătit sub presiune; aparate 
şi maşini frigorifice; aparate şi instalaţii de 
refrigerare; dulapuri frigorifice; camere frigori-
fice; recipiente frigorifice; frigidere; rotisoare; 
aparate de gătit cu abur; generatoare de 
abur de uz casnic; instalaţii de producere a 
aburilor; cuptor cu aburi; oale cu aburi; oale 
electrice cu abur pentru gătit; sterilizatoare; 
sobe; armături de cuptoare; prăjitoare de 
pâine; aparate electrice de patiserie; fierbă-
toare; aparate şi maşini pentru purificarea 
apei; lăzi congelatoare; dezumidificatoare; 
umidificatoare; aparate şi maşini de fabricare 
a gheţii; lanterne de iluminat; distribuitoare 
de apă pentru apă potabilă; aparat pentru 
răcirea vinului; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor cu vânzări; elabora-
rea programelor de marketing; servicii privind 
studii de marketing; vânzări angro şi cu 
amănuntul; operaţii de export-import; comer-
cializarea mărfurilor, inclusiv a frigiderelor şi 
a aparatelor electrice de uz casnic şi a pro-
duselor specificate în clasele 09 şi 11. 

 

(531) CFE(5) 26.04.18; 27.05.02; 27.05.11; 29.01.12. 
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(210) 034921 
(220) 2014.04.07 
(730) UNILEVER N.V., NL  

Weena 455, 3013 AL ROTTERDAM, Olanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: galben, roşu, alb. 
(511) NCL(10-2014) 
30   - ceai şi produse pe bază de ceai; extracte de 

ceai; băuturi pe bază de ceai carbogazoase 
şi necarbogazoase; ceai cu gheaţă; ameste-
curi sub formă de prafuri pentru ceai şi ceai 
cu gheaţă; ceai şi infuzii din plante neme-
dicinale; băuturi cu gheaţă; slush (băuturi cu 
gheaţă zdrobită) şi îngheţată pe băţ; îngheţată; 
sorbeturi; produse de cofetărie îngheţate; 

 

32   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-
coolice; băuturi carbogazoase şi necarboga-
zoase; apă cu arome; băuturi carbogazoase 
şi necarbogazoase cu aromă de ceai; băuturi 
din fructe şi sucuri din fructe; extracte şi esenţe 
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor. 

 

(531) CFE(5) 01.03.01; 01.03.12; 01.03.13; 05.07.12; 
25.03.01; 26.01.05; 29.01.13. 

 
 
 
(210) 034922 
(220) 2014.04.07 
(730) Visa International Service Association, a 

Delaware corporation, US  
900 Metro Center Boulevard, Foster City, 
California, 94404, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
36   - afaceri financiare; servicii financiare, servicii 

bancare, servicii de cărţi de credit, servicii de 

cărţi de debit, servicii de cărţi cu preplată, 
tranzacţii electronice cu cărţi de credit şi de 
debit, transfer de fonduri în sistem de decon-
tări electronice, deservire de casă şi decon-
tări; operaţii de autentificare a tranzacţiei şi 
servicii de control, schimb valutar, servicii 
bancare în regim on-line, servicii de acces la 
depozit şi deservire cu maşini de casă auto-
mate, servicii de eliberare în numerar, furni-
zare de informaţii financiare printr-o reţea 
globală de calculatoare; servicii de consul-
tanţă, informaţionale şi de informare cu privi-
re la toate serviciile menţionate. 

 

 

 
 
(210) 034927 
(220) 2014.04.09 
(730) MOLDOVAN Eugeniu, MD  

Str. Păcii nr. 10,  
MD-5001, Floreşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, alb, roşu, gri. 
(511) NCL(10-2014) 
21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-

cătărie; 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 ne-
cuprinse în alte clase; toate produsele sus-
menţionate, cu excepţia aparatelor electrice, 
şi anume a periuţelor de dinţi electrice, a 
aparatelor de curăţare a dinţilor şi gingiilor; 
cu excepţia ustensilelor de bucătărie, şi 
anume a oalelor, tigăilor, cutiilor de copt; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor cu vânzări; elabora-
rea programelor de marketing; servicii privind 
studii de marketing; vânzări angro şi cu 
amănuntul; operaţii de export-import; comer-
cializarea mărfurilor şi a produselor specifica-
te în clasa 21. 

 

(531) CFE(5) 24.01.15; 25.01.15; 26.04.18; 27.05.11; 
29.01.14. 
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(210) 034937 
(220) 2014.04.14 
(730) SOLODCENCO Dmitrii, MD  

Str. 31 August nr. 128, ap. 8,  
MD-4801, Criuleni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită. 
 

(531) CFE(5) 05.01.20; 24.15.11; 26.01.12; 26.01.18; 
26.01.24; 26.13.25; 27.01.01; 28.05.00; 28.19.00. 

 

 
 
(210) 034940 
(220) 2014.04.15 
(730) ROMANEŞTI S.A., MD 

MD-3728, Romăneşti, Străşeni, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 

(210) 034941 
(220) 2014.04.15 
(730) ROMANEŞTI S.A., MD 

MD-3728, Romăneşti, Străşeni, Republica 
Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 034942 
(220) 2014.04.15 
(730) ROMANEŞTI S.A., MD 

MD-3728, Romăneşti, Străşeni, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 

 
(210) 034943 
(220) 2014.04.15 
(730) ROMANEŞTI S.A., MD 

MD-3728, Romăneşti, Străşeni, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
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(210) 034944 
(220) 2014.04.14 
(730) SUSARENCU Denis, MD  

Str. Ţarinei nr. 87,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, portocaliu. 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 25.01.10; 25.07.01; 25.07.04; 26.04.09; 
27.05.02; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 034947 
(220) 2014.04.14 
(730) EDIGAREAN Samvel, MD  

Str. Oanţa nr. 10, MD-3721,  
Lozova, Străşeni, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: ''MD'', cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, negru, albastru, alb, 
verde deschis, violet, gri. 

(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 03.09.02; 03.09.25; 09.07.19; 11.01.04; 
11.01.09; 11.03.09; 25.01.06; 27.05.01; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 034952 
(220) 2014.04.15 
(730) CRĂIŢĂMÎNDRĂ Viorica, MD  

Şos. Hînceşti nr. 59, ap. 23,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale; 
 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 
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(210) 034955 
(220) 2014.04.15 
(730) GUŢAGA  Alexei, MD  

Bd. Dacia nr. 44/2, ap. 43,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 

 

(531) CFE(5) 02.03.07; 02.03.15; 22.01.25; 26.01.14; 
27.05.01. 

 

 
 
(210) 034956 
(220) 2014.04.17 
(730) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

Mesto, SI  
Šmarješka cesta 6, 8000 Novo Mesto,  
Slovenia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice, produse dietetice de 

uz medical, suplimente alimentare de uz 
medical. 

 

 
 
 

(210) 034957 
(220) 2014.04.17 
(730) CODJEBAŞ Serghei, MD  

Bd. Dacia nr. 8, ap. 28,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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. 

 

 

 
 
(210) 034962 
(220) 2014.04.17 
(730) IGNATIEV Vadim, MD  

Str. Socoleni nr. 23, ap. 112,  
MD- 2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-

nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; 

 

12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-
ană sau navală. 

 

 

 
 
(210) 034978 
(220) 2014.04.08 
(730) LĂPTEANU Ion, MD  

Str. Petru Rareş nr. 75,  
MD-3602, Ungheni, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: cafeniu, verde, bej. 
(511) NCL(10-2014) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, 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; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, buti-
curi, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 

 

(531) CFE(5) 01.01.10; 05.03.11; 05.07.01; 24.09.01; 
25.07.01; 27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 034989 
(220) 2014.04.24 
(730) EUROSPORT S.R.L., MD 

Str. Vasile Alecsandri nr. 71,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 

(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 
declară că renunţă la invocarea oricărui 
drept exclusiv: "EURO", "SPORT", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
35   - magazine de comercializare cu amănuntul a 

hainelor şi încălţămintei de sport, a inventa-
rului şi accesoriilor sportive. 

 

(531) CFE(5) 01.01.10; 27.05.02; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 035037 
(220) 2014.04.30 
(730) Rovio Entertainment Ltd, FI  

Keilaranta 17, 02150 Espoo, Finlanda 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri 
şi alte suporturi de stocare a datelor; me-
canisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; 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 (necuprin-
se 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 şi 
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole 
de şelărie; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia 
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pensulelor); material pentru perii; material 
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută 
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de 
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă ne-
cuprinse în alte clase; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni 
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 

 
 
 
(210) 035041 
(220) 2014.05.05 
(730) IMPERIAL UNIT S.R.L., MD  

Str. Alba Iulia nr. 85,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 
 
 
(210) 035042 
(220) 2014.05.05 
(730) IMPERIAL UNIT S.R.L., MD  

Str. Alba Iulia nr. 85,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 
 
 
(210) 035043 
(220) 2014.05.05 
(730) IMPERIAL UNIT S.R.L., MD  

Str. Alba Iulia nr. 85,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 
 
 
(210) 035044 
(220) 2014.05.05 
(730) IMPERIAL UNIT S.R.L., MD  

Str. Alba Iulia nr. 85,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
34   - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 
 
 
(210) 035047 
(220) 2014.05.06 
(730) ŞTIRI MEDIA TV S.R.L., MD  

Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 

 

 
 
(210) 035048 
(220) 2014.05.06 
(730) ŞTIRI MEDIA TV S.R.L., MD  

Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 



MD - BOPI 7/2014        TRADEMARKS 
 

 62

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 

 

 

 
 
(210) 035049 
(220) 2014.05.06 
(730) ŞTIRI MEDIA TV S.R.L., MD  

Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 

 

 

 
 
(210) 035050 
(220) 2014.05.06 
(730) ŞTIRI MEDIA TV S.R.L., MD  

Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 

 

 

 
 
 

(210) 035051 
(220) 2014.05.06 
(730) ŞTIRI MEDIA TV S.R.L., MD  

Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 

 

 

 
 
(210) 035052 
(220) 2014.05.06 
(730) ŞTIRI MEDIA TV S.R.L., MD  

Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 

 

 

 
 
(210) 035066 
(220) 2014.04.25 
(730) Eskaro Group AB, SE  

c/o Maqs Law Firm, Box 11918, 404 39 
Göteborg, Suedia 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
01   - produse chimice destinate industriei, ştiinţe-

lor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silvi-
culturii, cu excepţia materialelor de filtrare; 
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răşini artificiale în stare brută, materiale plas-
tice în stare brută; îngrăşăminte pentru pă-
mânt; compoziţii extinctoare; preparate pen-
tru călirea şi sudura metalelor; produse chi-
mice destinate conservării alimentelor, mate-
riale tanante; adezivi (materiale de lipit) des-
tinaţi industriei; 

 

02   - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protec-
ţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnu-
lui; materiale colorante; mordanţi; răşini natu-
rale în stare brută; metale sub formă de foiţe 
şi sub formă de pudră pentru pictori, decora-
tori, tipografi şi artişti; 

 

16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-
le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; 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 (necuprin-
se 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 semi-
prelucrate; materiale de călăfătuire, etanşare şi 
izolare, conducte flexibile nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 035074 
(220) 2014.05.06 
(730) GOLBAN Rodica, MD  

Str. Petru Rareş nr. 39, bloc 1, ap. 66,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(10-2014) 
41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 

sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 01.15.05; 07.01.18; 23.01.01; 24.15.01; 
27.03.15; 27.05.11. 

 
 
 
(210) 035084 
(220) 2014.05.06 
(730) PITUŞCAN Ruslan, MD  

Bd. Cuza-Vodă nr. 19/8, ap. 105,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou, 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de magazine. 

 

(531) CFE(5) 26.11.09; 27.01.02; 27.05.12; 27.05.22. 
 
 
 
(210) 035085 
(220) 2014.05.08 
(730) CHIRMICI Denis, MD  

Str. Limbii Materne nr. 17,  
MD-5903, Făleşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 035086 
(220) 2014.05.08 
(730) CHIRMICI Denis, MD  

Str. Limbii Materne nr. 17,  
MD-5903, Făleşti, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 035092 
(220) 2014.05.12 
(730) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION, 

TW 
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, Taiwan, 
Province of China  

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
09   - calculatoare; calculatoare tabletă; programe 

operaţionale de calculator, înregistrate; hard-
ware de calculator; dispozitive periferice de 
calculator; aparate de prelucrare a datelor; 
huse şi genţi de transport pentru calculatoare 
tabletă; difuzoare; monitoare cu cristale li-
chide, de calculator/monitoare LCD de calcu-
lator; receptoare stereo portabile; căşti; 
microfoane; camere de luat vederi, aparate 
de fotografiat; camere video; telefoane mo-
bile; huse pentru telefoane mobile; aparate 
telefonice, videofoane; garnituri fără fir pen-
tru telefoane mobile; materiale pentru reţea-
ua de energie electrică (fire, cabluri); baterii; 
încărcătoare de baterii; încărcătoare pentru 
baterii electrice; încărcătoare pentru baterii de 
acumulatoare; încărcătoare de baterii pentru 
telefoane celulare; emiţătoare de telecomu-
nicaţii; aparate de navigaţie pentru vehicule 
(calculatoare de bord); receptoare audio şi 
video, aparate de navigaţie prin satelit. 

 

 
 
(210) 035093 
(220) 2014.05.12 
(730) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION, 

TW 
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, Taiwan, 
Province of China  

(540)  
 

 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
09   - calculatoare; calculatoare tabletă; programe 

operaţionale de calculator, înregistrate; hard-
ware de calculator; dispozitive periferice de 
calculator; aparate de prelucrare a datelor; 
huse şi genţi de transport pentru calculatoare 
tabletă; difuzoare; monitoare cu cristale 
lichide, de calculator/monitoare LCD de cal-
culator; receptoare stereo portabile; căşti; 
microfoane; camere de luat vederi, aparate 
de fotografiat; camere video; telefoane mo-
bile; huse pentru telefoane mobile; aparate 
telefonice, videofoane; garnituri fără fir pen-
tru telefoane mobile; materiale pentru reţea-
ua de energie electrică (fire, cabluri); baterii; 
încărcătoare de baterii; încărcătoare pentru 
baterii electrice; încărcătoare pentru baterii 
de acumulatoare; încărcătoare de baterii 
pentru telefoane celulare; emiţătoare de tele-
comunicaţii; aparate de navigaţie pentru ve-
hicule (calculatoare de bord); receptoare au-
dio şi video, aparate de navigaţie prin satelit. 

 

 

 
 
(210) 035104 
(220) 2014.05.07 
(730) UNGUREAN Alexei, MD  

Bd. Traian nr. 19/1, ap. 135,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
28   - cîrlige pentru pescuit (capcane de pescuit); 

sensor pentru muşcarea momelei (accesorii 
de pescuit); bobine de pescuit; cârlige de 
pescuit; lese (sfoare pentru undiţe) din intes-
tine animaliere; flotoare de pescuit; momeli 
pentru pescuit; momeli mirositoare pentru 
pescuit; plase de pescuit; alarme muşcătură; 
unelte de pescuit; tije de pescuit; 

 
 
 
 
 



MĂRCI  MD - BOPI 7/2014 

 65

31   - cereale şi produse agricole, horticole, fores-
tiere, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ. 

 

 

 
 
(210) 035105 
(220) 2014.05.15 
(730) KERAMIN GRUP S.R.L., MD  

Bd. Grigore Vieru nr. 21,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(10-2014) 
19   - plăci din ceramică pentru pereţi şi podele; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 26.03.04; 26.04.19; 27.05.02; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 035110 
(220) 2014.05.14 
(730) CERBARI Serghei, MD  

Str. 31 August 1989 nr. 66, ap. 2,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
09   - dispozitive de semnalizare, de control (verifi-

care), de siguranţă, de securitate a obiectelor  
 
 

materiale; dispozitive de închidere şi sigilare; 
dispozitive de închidere şi sigilare cu cablu; 
dispozitive flexibile de închidere şi sigilare; 
dispozitive de închidere şi sigilare de o sin-
gură folosinţă; sigilii; sigilii mecanice; sigilii 
optice; sigilii electronice; sigilii din mase plas-
tice nedemontabile; dispozitive de sigilare şi 
control vamal; dispozitive de control al des-
chiderii nesancţionate a obiectelor materiale; 

 

35   - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor cu vânzări; vânzări 
angro şi cu amănuntul; operaţii de export-
import; comercializarea dispozitivelor de în-
chidere şi sigilare; comercializarea sigiliilor. 

 

 
 
(210) 035118 
(220) 2014.05.15 
(730) JURA Veaceslav, MD  

Str. Costin Nicolae nr. 65, bloc 3, ap. 241,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
28   - momeală pentru pescuit, momeală aromati-

zată pentru pescuit, accesorii pentru pescuit. 
 

 
 
(210) 035119 
(220) 2014.05.15 
(730) JURA Veaceslav, MD  

Str. Costin Nicolae nr. 65, bloc 3, ap. 241,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
28   - undiţă, bobine, accesorii de pescuit, produse 

de pescuit, echipament pentru sport şi di-
verse jocuri. 
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(210) 035120 
(220) 2014.05.14 
(730) MOROŞAN Veaceslav, MD  

Str. Decebal nr. 7, MD-2084,  
Cricova, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, oranj, alb. 
(511) NCL(10-2014) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; 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 (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 26.01.03; 26.01.06; 27.05.17; 
27.05.19; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 035121 
(220) 2014.05.14 
(730) TCHMIL Andrei, MD  

Bd. Traian nr. 23, bloc A, ap. 239,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 
ZUKIC Iva, MD  
Str. G. Alexandrescu nr. 6, ap. 41 A,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
12   - biciclete, accesorii şi piese de rezervă pentru 

ele; 
 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care ser-
vesc la acoperirea capului; 

 

28   - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de 
sport necuprinse în alte clase; 

 

41   - divertisment; activităţi sportive şi culturale. 
 

(531) CFE(5) 15.07.01; 26.01.18; 27.05.09; 27.05.19; 
27.05.22. 

 

 
 
(210) 035122 
(220) 2014.05.19 
(730) JARDAN Vladimir, MD  

Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

31   - cereale şi produse agricole, horticole, fores-
tiere, necuprinse în alte clase; animale vii; 
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi 
flori naturale; alimente pentru animale; malţ; 
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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 mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

 

 
 
(210) 035133 
(220) 2014.05.15 
(730) Makhteshim Agan Agro Poland S.A., PL  

Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Polonia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - pesticide, insecticide, fungicide, erbicide. 
 

 

 
 
(210) 035146 
(220) 2014.05.21 
(730) EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixt ă, MD 
Str. Uzinelor nr. 167,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
32   - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi 

nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de  
 
 

fructe; băuturi nealcoolice răcoritoare, cvas; 
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 
organizarea expoziţiilor în scopuri comercia-
le; organizarea şi desfăşurarea prezentărilor 
comerciale; vânzări angro şi cu amănuntul; 
comercializarea berii; operaţii de export-
import; servicii de comercializare pentru terţi 
prestate de magazine specializate, super-
marketuri, hipermarketuri; 

 

43   - aprovizionare cu bere, băuturi nealcoolice 
răcoritoare, cvas şi alte băuturi; servicii pres-
tate de hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, 
bodegi; servicii prestate de bistrouri, cofetării, 
cantine; cazare şi servicii hoteliere. 

 

(531) CFE(5) 05.07.02; 07.01.06; 24.09.08; 25.01.15; 
25.03.13. 

 
 
 
(210) 035148 
(220) 2014.05.20 
(730) CHIHAI Iurii, MD  

Str. Suceviţa nr. 16, ap. 11,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
06   - lacăte, metale comune şi aliajele acestora; 

elemente de prindere metalice pentru cutii, 
articole mici din metal, lacăte atârnate, 
broască cu închidere automată; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 035149 
(220) 2014.05.20 
(730) CEBOTARESCU Dumitru, MD  

Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, conge-
late, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, 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); 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 

 

 

 
 
(210) 035151 
(220) 2014.05.21 
(730) VIZIR Alexandru, MD  

Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 22/1, ap. 19,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 26.01.18; 27.05.02; 27.05.11. 

 

 
 
 
 

(210) 035152 
(220) 2014.05.20 
(730) Swiss Pharma International AG, CH  

Waldmannstrasse 8, 8001 Zürich, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; alimente şi sub-
stanţe dietetice adaptate pentru uz medical 
sau veterinar; suplimente dietetice pentru 
consumul uman; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide. 

 

 

 
 
(210) 035153 
(220) 2014.05.20 
(730) Swiss Pharma International AG, CH  

Waldmannstrasse 8, 8001 Zürich, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; alimente şi sub-
stanţe dietetice adaptate pentru uz medical 
sau veterinar; suplimente dietetice pentru 
consumul uman; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 035154 
(220) 2014.05.21 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001, 
Haryana, India 

(540)  
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(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; prepara-

te farmaceutice şi medicale pentru uz uman 
şi veterinar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 

 
(210) 035157 
(220) 2014.05.21 
(730) STARLAB S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 

(511) NCL(10-2014) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri 
şi alte suporturi de stocare a datelor; me-
canisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

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 hardware 
şi software de calculator. 

 

(531) CFE(5) 05.05.20; 26.02.01; 26.03.04; 26.03.07; 
27.05.02. 

 

 
 
 

 

(210) 035158 
(220) 2014.05.22 
(730) MAKPAR EXPORTS PRIVATE LIMITED, IN  

Plot No. 6A, Sector-D, AKVN, Industrial Area, 
Mandideep, District Raisen - 462 046, Madhya 
Pradesh, India 

(540)  
 

 

 
 
 

(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 

 

 
(210) 035159 
(220) 2014.05.22 
(730) MAKPAR EXPORTS PRIVATE LIMITED, IN  

Plot No. 6A, Sector-D, AKVN, Industrial Area, 
Mandideep, District Raisen - 462 046, Madhya 
Pradesh, India 

(540)  
 

 

 
 

 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 
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(210) 035160 
(220) 2014.05.22 
(730) MAKPAR EXPORTS PRIVATE  

LIMITED, IN 
Plot No. 6A, Sector-D, AKVN, Industrial Area, 
Mandideep, District Raisen - 462 046, Madhya 
Pradesh, India 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 

 

 
(210) 035161 
(220) 2014.05.22 
(730) MAKPAR EXPORTS PRIVATE LIMITED, IN  

Plot No. 6A, Sector-D, AKVN, Industrial Area, 
Mandideep, District Raisen - 462 046, Madhya 
Pradesh, India 

(540)  
 

 

 
 
 

(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 

 
 
 
 
 
 

(210) 035162 
(220) 2014.05.22 
(730) MAKPAR EXPORTS PRIVATE LIMITED, IN  

Plot No. 6A, Sector-D, AKVN, Industrial Area, 
Mandideep, District Raisen - 462 046, Madhya 
Pradesh, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
(210) 035163 
(220) 2014.05.22 
(730) MAKPAR EXPORTS PRIVATE LIMITED, IN  

Plot No. 6A, Sector-D, AKVN, Industrial Area, 
Mandideep, District Raisen - 462 046, Madhya 
Pradesh, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 
 
(210) 035165 
(220) 2014.05.20 
(730) ENERGY SOLARIS S.R.L., MD  

Str. A. Şciusev nr. 98, ap. 54,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "Energy", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: sur (77 K in CMYK), gal-
ben-deschis (100 Y in CMYK), galben-închis 
(100 Y + 11 M in CMYK). 

(511) NCL(10-2014) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri 
şi alte suporturi de stocare a datelor; me-
canisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii; 
 

40   - tratament de materiale. 
 

(531) CFE(5) 02.03.07; 02.03.15; 22.01.25; 26.01.14; 
27.05.01; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 035166 
(220) 2014.05.22 
(730) IACUBAŞ Igor, MD  

Str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 23, ap. 297,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
08   - scule şi instrumente de mână acţionate ma-

nual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; 
aparate de ras; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; 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 ne-
cuprinse în alte clase; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 
 
(210) 035167 
(220) 2014.05.22 
(730) Zakrytoe Aktsionernoe obschestvo 

"TechnoNICOL", RU  
Ul. Krymsky val., 8, 119049 Moscova, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
17   - cauciuc, gumă, gutapercă, azbest, mică şi 

produse din aceste materiale, neincluse în  
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alte clase; articole din materiale plastice 
semiprelucrate; materiale pentru călăfătuire, 
etanşare şi izolare, inclusiv materiale termoi-
zolante, materiale termoizolante pe bază de 
vată minerală; ţevi flexibile nemetalice; 

 

19   - materiale de construcţie nemetalice; conduc-
te rigide nemetalice pentru construcţie; as-
falt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice 
transportabile; monumente nemetalice; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 035168 
(220) 2014.05.22 
(730) Gilead Sciences Limited, IE  

IDA Business and Technology Park, 
Carrigtohill, Co. Cork, Irlanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 035169 
(220) 2014.05.22 
(730) Gilead Sciences Limited, IE  

IDA Business and Technology Park, 
Carrigtohill, Co. Cork, Irlanda 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice. 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 035171 
(220) 2014.05.07 
(730) JUC Andrei, MD  

Str. Mihai Eminescu nr. 47,  
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu. 
(511) NCL(10-2014) 
09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 

geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri 
şi alte suporturi de stocare a datelor; me-
canisme pentru aparate cu preplată; case 
înregistratoare, maşini de calculat, echipa-
ment pentru prelucrarea informaţiei, calcula-
toare; software de calculatoare; extinctoare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive 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 hardware 
şi software de calculator. 

 

(531) CFE(5) 26.03.01; 26.11.08; 27.03.15; 27.05.02; 
29.01.13. 

 

 
 
(210) 035172 
(220) 2014.05.07 
(730) JUC Andrei, MD  

Str. Mihai Eminescu nr. 47,  
MD-3401, Hînceşti, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

 

 

 
(210) 035174 
(220) 2014.05.26 
(730) KVINT, societate pe ac ţiuni de tip închis, 

fabric ă de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, 
MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 035175 
(220) 2014.05.20 
(730) PRODIAFARM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Calea Orheiului nr. 103/3,  
MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 27.03.11; 27.05.02; 27.05.07. 

 

 
 
 

(210) 035176 
(220) 2014.05.26 
(730) ZOLOTOI AIST S.R.L., întreprindere cu 

capital str ăin, fabric ă de vinuri şi 
coniacuri, MD  
Str. Iu. Gagarin nr. 34,  
MD-7422, Tvardiţa, Taraclia, Republica  
Moldova 

(540)  
 

 

 
 

 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 

 

 
 
(210) 035177 
(220) 2014.05.23 
(730) IACOVLEVA Svetlana, MD  

Str. Ion Pelivan nr. 32, bloc 3, ap. 27,  
MD-2051, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  

 
 

 
 
 

(511) NCL(10-2014) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 

 

21   - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bu-
cătărie; 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,  
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servicii de comercializare pentru terţi 
prestate de magazine; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 01.03.15; 01.05.23; 01.15.23; 01.15.24; 
26.04.17; 27.05.09. 

 

 
 
(210) 035178 
(220) 2014.05.26 
(730) JARDAN Vladimir, MD  

Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

 

 
 
(210) 035186 
(220) 2014.05.22 
(730) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 

mixt ă, MD 
MD-5352, Etulia, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 

(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.03.19; 05.07.10; 18.02.01; 25.01.06; 
25.01.15. 

 

 
 
(210) 035187 
(220) 2014.05.28 
(730) MAKPAR EXPORTS PRIVATE LIMITED, IN  

Plot No. 6A, Sector-D, AKVN, Industrial Area, 
Mandideep, District Raisen - 462 046, Madhya 
Pradesh, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 

 

 

 
 
(210) 035188 
(220) 2014.05.28 
(730) MAKPAR EXPORTS PRIVATE LIMITED, IN  

Plot No. 6A, Sector-D, AKVN, Industrial Area, 
Mandideep, District Raisen - 462 046, Madhya 
Pradesh, India 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 
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(210) 035189 
(220) 2014.05.29 
(730) TOKMAJEVSKI Vladimir, MD  

Str. Miron Costin nr. 19, bloc 6, ap. 111,  
MD-2045, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-
rie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

(531) CFE(5) 26.11.08; 27.05.02; 27.05.11. 
 

 
 
(210) 035192 
(220) 2014.05.26 
(730) SÎRBU Nicolae, MD  

Str. M. Sadoveanu nr. 22, bloc 2, ap. 9,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
DRUŢA Igor, MD  
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 19, bloc 1, ap. 34, 
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "PIZZA"; "GRILL", cu excepţia exe-
cutării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: bordo, alb, kaki, muştar. 
 
 
 

(511) NCL(10-2014) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 

 

(531) CFE(5) 09.07.19; 11.01.09; 11.03.05; 26.04.04; 
27.05.02; 27.05.07; 29.01.14. 

 

 

 
(210) 035195 
(220) 2014.05.27 
(730) BALAN Iurie, MD  

Str. Petru Zadnipru nr. 4/1, ap. 178,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "ADVANCED", "SHOES", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
25   - încălţăminte. 
 

(531) CFE(5) 09.01.16; 09.01.22; 09.01.24; 25.01.15; 
25.05.02; 25.05.25; 27.05.02. 

 

 
 
(210) 035196 
(220) 2014.05.27 
(730) AZALEOS-FARM S.R.L., societate comer-

cial ă, MD 
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: verde-deschis salat, 

galben-deschis crem, negru. 
(511) NCL(10-2014) 
02   - vopsele, lacuri; 
 

19   - materiale de construcţie nemetalice; 
 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 26.05.10; 26.05.11; 26.05.18; 29.01.13. 
 

 
 
(210) 035198 
(220) 2014.05.27 
(730) INVITRO DIAGNOSTICS S.R.L., MD  

Str. Pietrarilor nr. 12, of. 18,  
MD-2021, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: negru, alb, albastru-

închis, albastru-deschis, sur. 
(511) NCL(10-2014) 
44   - servicii medicale de laborator. 
 

(531) CFE(5) 26.01.16; 26.11.13; 26.11.21; 27.05.02; 
29.01.15. 

 

 

(210) 035199 
(220) 2014.05.27 
(730) AMBER-TERM S.R.L., societate comer-

cial ă, MD 
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 40, bloc 1, ap. 73,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; studiul pieţii, investi-
gaţii pentru afaceri, informaţii pentru afaceri, 
susţinere în comercializarea produselor sus-
menţionate, import-export, lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi prestate 
de reţele de magazine specializate, servicii de 
publicitate, de promovare a produselor sus-
menţionate, servicii de vânzare cu amănun-
tul, ango, organizarea şi participarea la târguri 
şi expoziţii în scopuri comerciale şi de promo-
vare, relaţii cu publicul, distribuirea eşanti-
oanelor, demonstrare şi etalare de produse; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

 

 
 
(210) 035200 
(220) 2014.05.27 
(730) MAURT S.R.L., MD  

Str. Voluntarilor nr. 15,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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); 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 

 
 
(210) 035202 
(220) 2014.05.29 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, 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. 

 

 

 
 
(210) 035203 
(220) 2014.05.29 
(730) BUCURIA S.A., MD  

Str. Columna nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, 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. 

 

 

 
 
(210) 035204 
(220) 2014.05.28 
(730) STOŢCHI Alexandru, MD  

Str. Costiujeni nr. 6/2, ap. 17a,  
MD-2019, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
09   - dispozitive periferice pentru calculatoare; 

dispozitiv pentru inserare în urechi; software 
de calculator; conectoare; stilouri electronice 
pentru ecran tactil; publicaţii electronice des-
cărcabile; memorie USB; carcase şi huse de 
protecţie pentru telefoane celulare, laptopuri, 
PC tablete şi aparate de redare media porta-
bile; magneţi decorativi; aparate de cântărit; 
dispozitive pentru întinderea firelor; difuzoa-
re; aparate pentru transmiterea sunetelor, 
boxe audio pentru aparate stereo; căşti; ca-
bluri şi fire electrice; trepieduri pentru camere 
foto; lentile optice; cleme pentru fixarea fire-
lor (electricitate); încărcătoare pentru baterii; 
baterii; 

 

11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 
a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii sanitare. 

 

 

 
 
(210) 035205 
(220) 2014.05.28 
(730) PPG Industries Europe SARL, CH  

Route de Gilly 32, CH-1180 Rolle, Elveţia 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
02   - straturi de acoperire, vopsele, firnisuri, lacuri; 

substanţe de protecţie contra ruginii şi contra 
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deteriorării lemnului; materiale colorante; 
mordanţi; răşini naturale în stare brută. 

 
 
 
(210) 035206 
(220) 2014.05.29 
(730) AUTOCURAT S.R.L., MD  

Str. Petru Rareş nr. 62,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; 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 (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 

 

37   - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 

(531) CFE(5) 14.07.01; 14.07.09; 26.04.06; 27.05.03; 
28.05.00. 

 
 
 
(210) 035207 
(220) 2014.05.29 
(730) STOLEARENCO Alexei, MD  

MD-3553, Vatici, Orhei, Republica Moldova 
(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
24   - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte 

clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 

(210) 035210 
(220) 2014.05.29 
(730) SVANTEVIT GRUP S.R.L., societate 

comercial ă, MD 
Str. A. Hîjdeu nr. 98/1-31,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 035213 
(220) 2014.06.04 
(730) IMPERIAL UNIT S.R.L., MD  

Str. Alba Iulia nr. 85,  
MD-4300, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
34   - tutun; articole pentru fumători; ţigarete. 
 

 

 
 
(210) 035216 
(220) 2014.06.03 
(730) DASCAL Pavel, MD  

Bd. Moscova nr. 14, bloc 1, ap. 125,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitatea serviciilor de transport; business, 

management, asistenţă şi consultanţă a ser-
viciilor de transport; compilare, sistematizare 
a informaţiei pentru serviciile de transport; 
administrare comercială a serviciilor de 
transport; 

 

39   - transport de pasageri, transport prin interme-
diul serviciilor de taxi. 

 

(531) CFE(5) 25.07.01; 26.01.06; 26.01.24; 26.02.08; 
27.01.06; 27.05.02. 

 

 
 
(210) 035219 
(220) 2014.06.03 
(730) ZORILE S.A., MD  

Calea Ieşilor nr. 8,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea şi administrarea co-

mercială a afacerilor imobiliare; 
 

36   - afaceri imobiliare. 
 

 

 
 
(210) 035220 
(220) 2014.06.03 
(730) ZORILE S.A., MD  

Calea Ieşilor nr. 8,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea şi administrarea 

comercială a afacerilor imobiliare; 
 

36   - afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 27.01.02; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.21. 
 

(210) 035223 
(220) 2014.06.04 
(730) BOMI-SERVIS S.R.L., MD  

Str. 31 August nr. 35,  
MD-5202, Drochia, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
 

(531) CFE(5) 25.05.01; 26.01.01; 26.04.18; 27.05.09. 

 

 

 
(210) 035224 
(220) 2014.06.03 
(730) TOMAŞ Tatiana, MD  

Calea Ieşilor nr. 13, ap.100,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 

 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

09   - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, 
geodezice, fotografice, cinematografice, opti-
ce, de cântărire, de măsurare, de semnaliza-
re, de control (verificare), de siguranţă (sal-
vare) şi didactice; aparate şi instrumente 
pentru conducerea, distribuirea, transforma-
rea, acumularea, reglarea sau comanda cu-
rentului electric; aparate pentru înregistrarea, 
transmiterea, reproducerea sunetului sau 
imaginilor; suporturi de înregistrare magneti-
ce, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri 
şi alte suporturi de stocare a datelor; meca-
nisme pentru aparate cu preplată; case înre-
gistratoare, maşini de calculat, echipament 
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pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; 
software de calculatoare; extinctoare; 

 

10   - aparate şi instrumente chirurgicale, medica-
le, dentare şi veterinare, membre, ochi şi 
dinţi artificiali, articole ortopedice; material de 
sutură; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comerciala; lucrări de birou; 

 

44   - servicii medicale; servicii de igiena şi de în-
grijire a frumuseţii pentru oameni. 

 

 

 
 
(210) 035229 
(220) 2014.06.02 
(730) GOGU Marin, MD  

Str. Trei Fîntîni nr. 4,  
MD-4301, Căuşeni, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
34   - tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, 

inclusiv ţigări, ţigarete, ţigarille, tutun pentru 
rularea ţigaretelor, tutun de pipe, tutun de 
mestecat, tutun de prizat; kretek; snus; sub-
stituenţi ai tutunului (nu pentru scopuri medi-
cale); articole pentru fumători, inclusiv hîrtie 
pentru ţigarete şi tuburi pentru ţigarete, filtre 
pentru ţigarete, borcănaşe pentru tutun, port-
ţigarete şi scrumiere, pipe, aparate de buzunar 
pentru rularea ţigaretelor, brichete, chibri-turi. 

 

(531) CFE(5) 24.01.03; 25.07.01; 25.07.04; 26.04.03; 
27.05.02. 

 

 

(210) 035230 
(220) 2014.06.04 
(730) CHIRMICI Denis, MD  

Str. Limbii Materne nr. 17,  
MD-5903, Făleşti, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 01.01.03; 01.01.10; 24.09.02; 25.01.15; 
27.01.12; 27.05.09; 27.05.10. 

 

 
 
(210) 035234 
(220) 2014.06.05 
(730) CARACICOVSCAIA-RAILEAN Ecaterina, 

MD 
Str. Dumitru Rîşcanu nr. 11, ap. 61,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
16   - hârtie, carton şi produse din aceste materia-

le, necuprinse în alte clase; produse de im-
primerie; 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 (necuprin-
se în alte clase); caractere tipografice, clişee; 
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35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 

 

 

 
 
(210) 035235 
(220) 2014.06.05 
(730) Dionysos-Mereni S.A., MD  

Str. Ştefan cel Mare nr. 9,  
MD-6527, Merenii Noi, Anenii Noi, Republica 
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
(210) 035237 
(220) 2014.06.04 
(730) TODICA Vadim, MD  

Str. Gh. Asachi nr. 29, ap. 15,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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; distribuitoare automate; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 

 

(531) CFE(5) 03.05.05; 03.05.24; 03.05.25; 14.07.12. 
 

 
 
(210) 035238 
(220) 2014.06.04 
(730) MOLDAVSCHII STANDART S.R.L., între-

prindere cu capital str ăin, fabric ă de 
vinuri şi divinuri, MD  
Str. Iu. Gagarin nr. 30,  
MD-7422, Tvardiţa, Taraclia, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 035239 
(220) 2014.06.06 
(730) UZUN Valentin, MD  

Str. Ştefan cel Mare nr. 28/1, ap. 3,  
MD-2081, Bubuieci, Chişinău, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "autoasigurare", "md", "asigurări on 
line", cu excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-
re; afaceri imobiliare. 

 

(531) CFE(5) 03.01.02; 03.01.16; 24.01.09; 27.05.02. 
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(210) 035240 
(220) 2014.06.09 
(730) MAGIU INTERNATIONAL S.R.L., MD  

Str. Tighina nr. 49/3, ap. (of.) 34,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, negru, albastru, 

verde, roşu, bej, roz. 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
servicii de comercializare pentru terţi presta-
te de supermarketuri, hipermarketuri, buti-
curi, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 

 

(531) CFE(5) 02.01.01; 02.01.11; 09.03.13; 26.01.14; 
26.01.21; 27.05.11; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 035241 
(220) 2014.06.10 
(730) JARDAN Vladimir, MD  

Str. Romană nr. 4, bloc 1, ap. 38,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
 

(511) NCL(10-2014) 
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 comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de 
melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; 
oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă. 

 

31   - cereale şi produse agricole, horticole, fores-
tiere, 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; 
comercializarea produselor. 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

 

 
 
(210) 035245 
(220) 2014.06.11 
(730) VENGHER Ala, MD  

Str. Mihai Eminescu nr. 39, ap. 30,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale. 

 

 
 
(210) 035246 
(220) 2014.06.06 
(730) Abdi Ibrahim Ilaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi, TR  
Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi 
No: 4 34467 Maslak- Sariyer- Istanbul, Turcia 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice care conţin ornidazol 

în calitate de ingredient activ. 
 

 

 
 
(210) 035248 
(220) 2014.06.06 
(730) IANAK Ivan Lazarevici, RU  

Str. Vatutina nr. 27, ap. 23, Or. Novosibirsc, 
Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: roşu, verde, alb. 
(511) NCL(10-2014) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

31   - cereale şi produse agricole, horticole, fores-
tiere, 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, 
importul/ exportul produselor din clasele 29, 31; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 01.05.09; 01.17.25; 05.01.03; 05.07.13; 
26.11.08; 28.05.00; 29.01.13. 

 

 

 
(210) 035249 
(220) 2014.06.10 
(730) SPAMOL S.R.L., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Str. M. Sadoveanu nr. 42/3,  
MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(591) Culori revendicate: alb, roz închis, roz 

deschis, violet închis, violet deschis, bej. 
(511) NCL(10-2014) 
11   - aparate de iluminat, de încălzit, de producere 

a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de usca-
re, de ventilare, de distribuire a apei şi insta-
laţii 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 de silvicultură. 

 

(531) CFE(5) 01.13.01; 02.01.23; 25.05.02; 26.01.24; 
26.15.01; 27.05.02; 29.01.15. 

 

 
 
(210) 035250 
(220) 2014.06.09 
(730) "HOROLISKII MOLOCINOKONSERVNÎI 

KOMBINAT DETSKIH PRODUKTOV", 
societate pe ac ţiuni public ă, UA 
m. HOROL, str. Molodejnaia, 17, 37800, 
Ucraina 
 
 
 
 
 
 



MD - BOPI 7/2014        TRADEMARKS 
 

 84

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "NATURALINI COMPONENTI", cu 
excepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, 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) 05.05.20; 05.05.21; 26.01.18; 26.04.24; 
27.05.02; 28.05.00. 

 

 
 

(210) 035251 
(220) 2014.06.09 
(730) "HOROLISKII MOLOCINOKONSERVNÎI 

KOMBINAT DETSKIH PRODUKTOV", 
societate pe ac ţiuni public ă, UA 
m. HOROL, str. Molodejnaia, 17, 37800, 
Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; produse 

igienice pentru medicină; substanţe şi ali-
mente dietetice de uz medical sau veterinar, 
alimente pentru sugari; suplimente dietetice 
pentru oameni şi animale; plasturi şi materia-
le pentru pansamente; materiale pentru 
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide; 

 

29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 
carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, 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) 03.01.14; 03.01.18; 03.01.24. 
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(210) 035253 
(220) 2014.06.11 
(730) CARDIOMED S.R.L., MD  

Str. dr. Tudor Strişcă nr. 30,  
MD-2043, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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) 035254 
(220) 2014.06.10 
(730) Obshchestvo s ogranitchennoy otvetst-

vennost'yu "Koordiniruyushchy rasprede-
litel'ny tsentr "EFKO-Kaskad", RU  
ul. Frunze, 4, g. Alekseevka, Belgorodskaya 
obl., 309850, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-
rie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor. 

 

(531) CFE(5) 17.02.01; 26.01.18; 26.13.25; 27.05.02; 
27.05.03. 

 

 

(210) 035255 
(220) 2014.06.10 
(730) Obshchestvo s ogranitchennoy otvetst-

vennost'yu "Koordiniruyushchy rasprede-
litel'ny tsentr "EFKO-Kaskad", RU  
ul. Frunze, 4, g. Alekseevka, Belgorodskaya 
obl., 309850, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
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) 17.02.01; 26.01.18; 26.11.21; 26.13.25; 
27.05.02; 27.05.03. 

 

 
 
(210) 035256 
(220) 2014.06.10 
(730) Obshchestvo s ogranitchennoy otvetst-

vennost'yu "Koordiniruyushchy rasprede-
litel'ny tsentr "EFKO-Kaskad", RU  
ul. Frunze, 4, g. Alekseevka, Belgorodskaya 
obl., 309850, Federaţia Rusă 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-
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rie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor. 

 

(531) CFE(5) 03.01.14; 18.05.06; 27.05.10; 28.05.00. 
 

 
 
(210) 035258 
(220) 2014.06.11 
(730) DOROFEEV Anton, MD  

MD-4830, Măşcăuţi, Criuleni, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

38   - telecomunicaţii. 
 

 

 
 
(210) 035263 
(220) 2014.06.12 
(730) AUTOCURAT S.R.L., MD  

Str. Petru Rareş nr. 62,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
12   - vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeri-

ană sau navală; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 

 
 
(210) 035270 
(220) 2014.06.12 
(730) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, IN  

Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 122001, 
Haryana, India 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare; prepara-

te farmaceutice şi medicale pentru uz uman 
şi veterinar. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 

 
 
(210) 035271 
(220) 2014.06.13 
(730) IMENSITATE S.R.L., MD  

Str. Jubileului nr. 41a,  
MD-2019, Codru, Chişinău, Republica  
Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
03   - preparate pentru albit şi alte substanţe pen-

tru spălat; preparate pentru curăţare, lustrui-
re, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfume-
rie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru 
păr; produse pentru îngrijirea dinţilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 18.01.19; 25.05.01; 27.05.24. 
 

 
 
(210) 035277 
(220) 2014.06.16 
(730) FLUMED-FARM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Cetatea Albă nr.176,  
MD-2002, Chişinău, Republica Moldova 
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(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - produs farmaceutic antiinflamator non-

steroidian. 
 

 

 
 
(210) 035278 
(220) 2014.06.16 
(730) MIREALUX S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Sarmizegetusa nr. 45/1,  
MD-2032, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
32   - ape minerale şi gazoase şi alte băuturi neal-

coolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; 
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 
băuturilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administraţie comercială; lucrări de birou; co-
mercializarea produselor; servicii de co-
mercializare pentru terţi prestate de magazi-
ne de firmă. 

 

 

 
 
(210) 035279 
(220) 2014.06.17 
(730) COLUSVIN S.R.L., întreprindere mixt ă, MD 

Şos. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 

 
 
 
 

(210) 035280 
(220) 2014.06.16 
(730) CEBOTARESCU Dumitru, MD  

Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; fructe şi legume conservate, congela-
te, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compo-
turi; ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi 
grăsimi comestibile; 

 

30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 
orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, 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. 

 
 
 
(210) 035283 
(220) 2014.06.17 
(730) BUDACA Alexandru, MD  

Str. Pajurii nr. 13, ap. 48,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora solicitantul 

declară că renunţă la invocarea oricărui drept 
exclusiv: "STORE & BUFFET", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 
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(511) NCL(10-2014) 
18   - piele şi imitaţii din piele, produse din aceste 

materiale necuprinse în alte clase; piei de 
animale; geamantane şi valize; umbrele şi 
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole 
de şelărie; 

 

25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 
servesc la acoperirea capului; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 

 

(531) CFE(5) 24.09.24; 27.03.15; 27.05.02; 27.05.17. 
 

 
 
(210) 035284 
(220) 2014.06.17 
(730) BUDACA Alexandru, MD  

Str. Pajurii nr. 13, ap. 48,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 

 
 
(210) 035285 
(220) 2014.06.17 
(730) BUDACA Alexandru, MD  

Str. Pajurii nr. 13, ap. 48,  
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
25   - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care 

servesc la acoperirea capului; 
 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou. 

 

 

 
 

(210) 035288 
(220) 2014.06.17 
(730) Johnson & Johnson, a corporation orga-

nized and existing under the laws of the 
State of New Jersey, US  
One Johnson & Johnson Plaza, New Bruns-
wick, New Jersey, 08933, Statele Unite ale 
Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
05   - suplimente dietetice şi nutritive. 
 

 

 
 
(210) 035289 
(220) 2014.06.17 
(730) The Procter & Gamble Company, US  

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio, Statele Unite ale Americii 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
03   - săpunuri, inclusiv săpunuri antibacteriene şi 

săpunuri dezinfectante. 
 

 

 
 
(210) 035292 
(220) 2014.06.18 
(730) DAAC HERMES GRUP S.A., MD  

Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(591) Culori revendicate: verde, roşu, galben. 
(511) NCL(10-2014) 
29   - fructe şi legume conservate, congelate, 

uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; 
 

31   - fructe şi legume proaspete; seminţe; 
 

32   - băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri 
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor; 

 

35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou; 

 

38   - telecomunicaţii; 
 

39   - transport; ambalarea şi depozitarea mărfuri-
lor; organizarea călătoriilor. 

 

(531) CFE(5) 05.03.13; 05.07.23; 26.01.18; 26.02.08; 
27.05.02; 29.01.13. 

 

 
 
(210) 035294 
(220) 2014.06.18 
(730) BUKET MOLDAVII, societate pe ac ţiuni de 

tip închis, MD  
Str. Sverdlov nr. 109,  
MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

 
 
 
(210) 035295 
(220) 2014.06.18 
(730) EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixt ă, 

MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2014) 
33   - băuturi alcoolice tari. 
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Mărci înregistrate în baza cererilor acceptate par ţial 
 
 

(111) 25505 
(151) 2014.04.23 
(181) 2023.03.25 
(210) 032849 
(220) 2013.03.25 
(730) COSMOVIS S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
05   - produse farmaceutice şi veterinare, cu ex-

cepţia cimentului pentru copite de animale; 
produse igienice pentru medicină, cu excep-
ţia preparatelor pentru curăţarea lentilelor de 
contact; substanţe şi alimente dietetice de uz 
medical sau veterinar, alimente pentru su-
gari; suplimente dietetice pentru oameni şi 
animale; plasturi şi materiale pentru pansa-
mente, cu excepţia solvenţilor pentru înde-
părtarea plasturilor adezivi. 

 
 
 
(111) 25527 
(151) 2014.05.04 
(181) 2023.06.11 
(210) 033266 
(220) 2013.06.11 
(730) ORTOTEC GLOBAL S.R.L., întreprindere 

cu capital str ăin, MD  
Str. Sfatul Ţării nr. 61, of. 1A,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 

(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "Elite", "Dent", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2013) 
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) 02.09.10; 05.07.13; 05.07.23; 26.03.23. 
 

 
 
(111) 25549 
(151) 2014.05.06 
(181) 2023.02.04 
(210) 032581 
(220) 2013.02.04 
(730) MEY ALKOLLÜ IÇKILER SANAYII VE 

TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR 
Abide-i Hurriyet Cad. No: 211 Bolkan Center 
B Blok SISLI 34381 ISTANBUL, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "TEKİRDAĞ", "RAKISI", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: albastru, negru. 
(511) NCL(10-2013) 
33   - rachiu. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.12; 29.01.12. 
 

 
 
(111) 25550 
(151) 2014.05.06 
(181) 2023.02.04 
(210) 032582 
(220) 2013.02.04 
(730) MEY ALKOLLÜ IÇKILER SANAYII VE 

TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR 
Abide-i Hurriyet Cad. No: 211 Bolkan Center 
B Blok SISLI 34381 ISTANBUL, Turcia 
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(540)  
 
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "TEKİRDAĞ", "RAKISI", 
"Trakya", "Serisi", cu excepţia executării gra-
fice deosebite. 

(591) Culori revendicate: verde, negru. 
(511) NCL(10-2013) 
33   - rachiu. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.12; 29.01.12. 
 

 
 
(111) 25551 
(151) 2014.05.06 
(181) 2023.02.04 
(210) 032583 
(220) 2013.02.04 
(730) MEY ALKOLLÜ IÇKILER SANAYII VE 

TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR 
Abide-i Hurriyet Cad. No: 211 Bolkan Center 
B Blok SISLI 34381 ISTANBUL, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "TEKİRDAĞ", "RAKISI", 
"Gold Series", cu excepţia executării grafice 
deosebite. 

(591) Culori revendicate: cafeniu-deschis, negru. 
(511) NCL(10-2013) 
33   - rachiu. 
 

(531) CFE(5) 01.15.17; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.02; 
27.05.12; 29.01.12. 

 
 
 
(111) 25552 
(151) 2014.05.06 
(181) 2023.02.04 
(210) 032584 
(220) 2013.02.04 
(730) MEY ALKOLLÜ IÇKILER SANAYII VE 

TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR 
Abide-i Hurriyet Cad. No: 211 Bolkan Center 
B Blok SISLI 34381 ISTANBUL, Turcia 

(540)  
 

 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "YENI RAKI ", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: cafeniu-deschis, cafeniu-
închis, negru, alb. 

(511) NCL(10-2013) 
33   - rachiu. 
 

(531) CFE(5) 03.01.02; 24.01.15; 24.01.19; 27.05.09; 
29.01.14. 

 

 
 
(111) 25553 
(151) 2014.05.06 
(181) 2023.02.04 
(210) 032585 
(220) 2013.02.04 
(730) MEY ALKOLLÜ IÇKILER SANAYII VE 

TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR 
Abide-i Hurriyet Cad. No: 211 Bolkan Center 
B Blok SISLI 34381 ISTANBUL, Turcia 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "YENI RAKI", "yeni seri", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: negru, roşu, gri, alb. 
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(511) NCL(10-2013) 
33   - rachiu. 
 

(531) CFE(5) 03.01.02; 24.01.15; 24.01.19; 27.05.09; 
29.01.14. 

 

 

 
(111) 25556 
(151) 2014.04.30 
(181) 2023.06.14 
(210) 033284 
(220) 2013.06.14 
(730) SEVEX-PRIM S.R.L., MD 

Str. Socoleni nr. 11, ap. 35,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "KIDS ZONE", cu excep-
ţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, verde, albastru-
deschis, albastru-închis, violet, portocaliu, alb. 

(511) NCL(10-2013) 
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; 

 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; 

 

43   - servicii de alimentaţie publică; servicii de 
cazare temporară. 

 

(531) CFE(5) 27.05.02; 27.05.19; 29.01.15. 

 

 
 
 
 
 

(111) 25563 
(151) 2014.05.07 
(181) 2022.10.02 
(210) 031849 
(220) 2012.10.02 
(730) MOLDAGROVIN S.R.L., MD  

Str. Vl. Korolenko nr. 6,  
MD-5301, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia,  
Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "PREMIUM QUALITY", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: roşu, alb, albastru, auriu. 
(511) NCL(10) 
33   - băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
 

(531) CFE(5) 05.13.04; 24.09.01; 25.01.15; 25.07.21; 
26.01.21; 26.07.05; 27.05.08; 29.01.14. 

 

 
 
(111) 25564 
(151) 2014.05.11 
(181) 2022.11.20 
(210) 032163 
(220) 2012.11.20 
(730) Julianus Inkasso OÜ, EE  

Jőe 3, 10151, Tallinn, Estonia 
(540)  
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(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-
de dreptul exclusiv: "INKASSO", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10) 
36   - asigurări; afaceri financiare; afaceri moneta-

re; afaceri imobiliare. 
 

(531) CFE(5) 27.05.01; 27.05.12; 27.05.13. 

 

 

 
(111) 25568 
(151) 2014.05.08 
(181) 2023.06.28 
(210) 033373 
(220) 2013.06.28 
(730) SC CASA LEB ĂDA S.R.L., RO  

Şos. Bucium nr. 23, Iaşi, România 
(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "EKO", "weiss", cu ex-
cepţia executării grafice deosebite. 

(511) NCL(10-2013) 
02   - coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru 

prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnu-
lui; materiale pentru vopsit; mordanţi; răşini 
naturale în stare brută; metale sub formă de 
folie sau pulbere pentru pictură, decoraţiuni, 
tipografie şi artă. 

 

(531) CFE(5) 01.15.15; 20.01.05; 26.04.18; 27.05.03; 
27.05.07; 27.05.17; 27.05.24. 

 

 

 
(111) 25576 
(151) 2014.05.11 
(181) 2023.07.26 
(210) 033532 
(220) 2013.07.26 
(730) VITALCOMUS S.R.L., MD  

Str. Uzinelor nr. 90,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(511) NCL(10-2013) 
30   - zahăr, orez, făină şi preparate din cereale. 
 

(531) CFE(5) 03.09.18; 17.02.06; 26.01.03; 27.01.12. 
 

 
 
(111) 25592 
(151) 2014.05.17 
(181) 2023.01.30 
(210) 032514 
(220) 2013.01.30 
(730) COROLI Irina, UA  

27552, Kirovogradskaia oblasti, g. Svetlovodsk, 
pgt. Vlasovka, ul. Energeticeskaia 2, Ucraina 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "ЧУГУЕВ", "ПРОДУКТ", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 

(591) Culori revendicate: alb, negru, roşu, galben. 
(511) NCL(10-2013) 
29   - anşoa (hamsie); bacon, boabe conservate; 

concentrate (bulion); dulceţuri; frişcă bătută; 
frişcă de lapte; stridii (cu excepţia celor vii); 
mazăre conservată; ciuperci conservate; clăti-
te din cartofi; gemuri; carne de vânat; aspic de 
carne; jeleuri comestibile; grăsime de porc 
comestibilă; grăsimi animale comestibile; ma-
terii grase pentru fabricarea grăsimilor comes-
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tibile; amestecuri cu conţinut de grăsime pen-
tru tartine; albuş de ouă; fructe congelate; 
peşte sărat; fructe zaharisite; stafide; caviar; 
gem cu ghimber; iaurt; cazeină de uz alimen-
tar; unt de cacao, varză murată; cartofi cro-
canţi; felii de cartofi (crocante); chefir; măduvă 
de animale de uz alimentar; gelatină de uz 
alimentar; mezeluri; sângerete; crochete; ulei 
de porumb; pulpă de fructe; concentrate de 
carne; supe de carne concentrate; extracte de 
carne; conserve de carne; carne, carne con-
servată; carne sărată; margarina; marmelade; 
unt; unt cu ciocolată; crema de unt; migdale 
măcinate, lapte; băuturi pe bază de lapte; pro-
duse lactate; conserve de legume; salate de 
legume; sucuri de legume pentru gătit; supe 
de legume; legume conservate; legume gătite; 
legume uscate; castraveciori; măsline conser-
vate; ulei de măsline comestibil; hering; pate-
uri de ficat; ficat; magiun; fructe glazurate cu 
zahăr; legume în marinată; praf de ouă; carne 
de pasăre; raci (cu excepţia celor vii); crusta-
cee (cu excepţia celor vii); peşte (cu excepţia 
celui viu); peşte conservat; făină de peşte 
pentru alimentaţie umană; file de peşte; con-
serve de peşte; produse din peşte de uz ali-
mentar; salate de fructe; slănină; sardine; car-
ne de porc; brânzeturi; zer; cheag; ouă de 
melci pentru consum; caşcaval din soia; boa-
be de soia conservate de uz alimentar; mură-
turi; ulei de floarea-soarelui comestibil; cren-
vurşti; linte conservată; supe; amestecuri pen-
tru supe; somon; măruntaie; pastă de roşii; 
suc de roşii pentru gătit; trufe (ciuperci) con-
servate; ton; curmale; fructe conservate; fructe 
conservate în alcool; coji de fructe; jeleuri de 
fructe; compoturi de fructe, compoturi; terciuri; 
conserve de fructe; felii de fructe (uscate); 
cepe conservate; jambon; ouă; 

30  - paste (patiserie); produse de cofetărie; brioşe; 
tartine; napolitane; fidea; fulgi de ovăz; produ-
se din ovăz; galete; muştar; migdale prăjite; 
jeleuri de fructe (cofetărie), cremă de ouă en-
glezească; înlocuitori de cafea; îngheţată de 
iaurt (cofetărie cu gheaţă); îngheţată de chefir 
(cofetărie cu gheaţă); cafea; băuturi pe bază 
de cafea; băuturi pe bază de cafea cu lapte; 
cacao; cacao cu lapte; băuturi pe bază de 
cacao; caramele (bomboane); ketchup (sos); 
amidon de uz alimentar; produse alimentare 
cu conţinut de amidon; pâine rotundă; crupe 
de uz alimentar; porumb prăjit; covrigei din 
porumb uscaţi; fulgi de porumb; curcuma de 
uz alimentar; cuşcuş (griş); dulciuri pentru 
decorarea pomului de Crăciun; lemn-dulce 
(cofetărie); tăiţei; dropsuri (de supt); plăcinte 
cu carne; maioneză; macaroane; paste făi-
noase; marţipan; lăptişor de matcă pentru 
alimentaţie umană, cu excepţia celui de uz 
medical; miere; prăjituri cu migdale; paste de 
migdale; produse de cofetărie pe bază de 
migdale; produse pe bază de clătite; clătite; 

băuturi pe bază de ciocolată cu gheaţă; infuzii, 
altele decât cele de uz medical; oţet; batoane 
de lemn-dulce (cofetărie); pastile (dulci); 
pelmeni; biscuiţi; oţet de mere; budinci; pizza; 
plăcinte; fondante (cofetărie); azimă; prăjituri 
dreptunghiulare (petifur); turtă dulce; mirode-
nii; pudinguri; pudră pentru torturi; prăjituri; 
prăjituri cu cremă; orez; torturi de orez; sago; 
fursecuri; sos de soia; prăjituri cu malţ uscate; 
dulciuri; dulciuri cu mentă; sos de roşii; spa-
ghete; pesmeţi; biscuiţi uscaţi; aluat pentru 
torturi; biscuiţi subţiri uscaţi; torturi; torturi, 
plăcinte cu fructe; îngheţată cu fructe; pâine; 
bomboane; bomboane cu mentă; dulciuri cu 
zahăr; ciocolată; zarzavaturi conservate (con-
dimente); 

35  - studierea pieţei; demonstrarea produselor; 
cercetarea pieţei; distribuirea mostrelor; servi-
cii prestate de agenţii de import-export; asis-
tenţă în conducerea comercială sau industria-
lă; sprijin în vânzări (intermediere); organiza-
rea iarmaroacelor comerciale în scopuri co-
merciale sau publicitare. 

 

(531) CFE(5) 26.01.04; 26.01.10; 26.01.21; 28.05.00; 
29.01.13. 

 

 
 
(111) 25594 
(151) 2014.05.18 
(181) 2023.02.18 
(210) 032645 
(220) 2013.02.18 
(730) MATVIENCO Igor, MD  

Str. Pervomaiskaia nr. 5, ap. 27,  
MD-3200, Bender, Republica Moldova 
BROVCHIN Alexei, MD  
Str. Mitropolit Dosoftei nr. 4, MD-2091,  
Revaca, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
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(511) NCL(10-2013) 
20   - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, 
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, am-
bră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tutu-
ror acestor materiale sau din materiale plasti-
ce, toate provenite din oraşul Kolo, Polonia. 

 

(531) CFE(5) 24.03.07; 24.03.18; 26.01.11; 26.01.22. 
 
 
 
(111) 25603 
(151) 2014.05.19 
(181) 2022.11.19 
(210) 032139 
(220) 2012.11.19 
(730) DMITRIEVA Olga, MD  

Str. V. Dokuceaev nr. 2, ap. 65,  
MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "5". 
(511) NCL(10) 
29   - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din 

carne; 
 

30   - tapiocă şi sago; îngheţată; zahăr, miere, si-
rop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; 
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 
gheaţă; 

 

31   - cereale şi produse agricole, horticole, fores-
tiere, 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. 

 

(531) CFE(5) 28.05.00. 
 
 
 
(111) 25604 
(151) 2014.05.19 
(181) 2022.12.12 
(210) 032295 
(220) 2012.12.12 
(730) IDEEA- PRIM S.R.L., societate comercial ă, 

MD 
Str. Grătieşti nr. 2, MD-2050,  
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 

 

 
 
 
(511) NCL(10) 
30   - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; 

orez; tapiocă şi sago; făină şi preparate făcu-
te din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, 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. 

 

 

 
 
(111) 25620 
(151) 2014.05.25 
(181) 2023.08.20 
(210) 033653 
(220) 2013.08.20 
(730) Biroul pentru rela ţii cu diaspora al Cance-

lariei de Stat a Republicii Moldova, MD  
Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1,  
Casa Guvernului, bir. 451,  
MD-2033, Chişinău, Republica Moldova 

(540)  
 
 

 
 
 
(591) Culori revendicate: albastru, galben, roşu. 
(511) NCL(10-2013) 
35   - publicitate; 
 

41   - educaţie; instruire; divertisment; activităţi 
sportive şi culturale; 

 

45   - servicii juridice. 
 

(531) CFE(5) 25.07.20; 27.05.04; 29.01.13. 
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(111) 25696 
(151) 2014.04.17 
(181) 2023.03.07 
(210) 032740 
(220) 2013.03.07 
(730) LEMI INVEST S.A., întreprindere cu capital 

străin, MD  
Str. Arborilor nr. 21,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(540)  
 
 

 
 
 
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extin-

de dreptul exclusiv: "Shopping Mall". 
(511) NCL(10) 
35   - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou. 
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Lista certificatelor de înregistrare a m ărcilor  
eliberate în iunie 2014  

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 

înregistrării 

(511) 
Clase 

(730) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

(441) 
Nr. 

BOPI 

(442/450) 
Nr. BOPI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 032539 2013.01.30 24967 2014.01.05 35,38,42 INFOSAPR INTEGRATOR S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

5/2013  

2 032540 2013.01.30 24968 2014.01.05 25,28,35, 
41,42 

INFOSAPR INTEGRATOR S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

5/2013  

3 033047 2013.04.24 25290 2014.04.04 34 Gallaher Limited, GB 7/2013  

4 033063 2013.04.18 25321 2014.04.11 29,30,31 BRF S.A., BR 7/2013  

5 033230 2013.06.04 25432 2014.05.12 39 Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, US 

8/2013  

6 033207 2013.05.29 25503 2014.04.23 35,41,43 CIUHRII Veaceslav, MD 8/2013  

7 032848 2013.03.25 25504 2014.04.23 05 COSMOVIS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

7/2013  

8 032849 2013.03.25 25505 2014.04.23 05 COSMOVIS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

7/2013 7/2014 

9 033256 2013.06.11 25506 2014.04.23 24 ACL IMPEX, LDA, PT 9/2013  

10 032129 2012.11.15 25507 2014.04.25 34 Tovarystvo z obmezhenoyu 
vidpovidalnistyu "Lvivska tyutyunova 
fabryka", UA 

1/2013  

11 033551 2013.07.30 25508 2014.04.25 05 NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, reprezentanţa 
companiei turceşti, MD 

10/2013  

12 033552 2013.07.30 25509 2014.04.25 05 NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, reprezentanţa 
companiei turceşti, MD 

10/2013  

13 033554 2013.07.30 25510 2014.04.25 05 NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, reprezentanţa 
companiei turceşti, MD 

10/2013  

14 030179 2011.11.14 25511 2014.04.24 33 DEVELOPMENT-GROUP S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

1/2012  

15 033089 2013.05.03 25512 2014.04.29 33 TUREAC Alexandru, MD 8/2013  

16 033043 2013.04.22 25513 2014.04.29 35,38,41 STREAPUNINA Elena, MD 8/2013  

17 033116 2013.05.03 25514 2014.04.29 35,38,41 STREAPUNINA Elena, MD 8/2013  

18 030189 2011.11.14 25516 2014.05.01 33 DEVELOPMENT-GROUP S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

1/2012  

19 030381 2011.12.26 25517 2014.05.01 33 DEVELOPMENT-GROUP S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

3/2012  

20 031933 2012.10.16 25518 2014.04.30 20 Sealy Technology LLC, US 2/2013  

21 033479 2013.07.12 25519 2014.04.30 09,38,41 Orange Brand Services Limited, GB 10/2013  

22 033500 2013.07.16 25520 2014.04.30 01,04,16, 
35,41 

Exxon Mobil Corporation, US 10/2013  

23 033502 2013.07.22 25521 2014.04.30 30,35 TRC EXPOIMPOCOM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

10/2013  

24 033550 2013.07.30 25522 2014.04.30 05 NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, reprezentanţa 
companiei turceşti, MD 

10/2013  

25 033553 2013.07.30 25523 2014.04.30 05 NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, reprezentanţa 
companiei turceşti, MD 

10/2013  

26 033555 2013.07.26 25524 2014.04.30 12,19,20 Guardian Europe S.à.r.l., LU 10/2013  
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27 033558 2013.07.29 25525 2014.04.30 02,35 ZINCENCO Alexandr, MD 10/2013  

28 033071 2013.04.30 25526 2014.05.02 35,36 1000 de mărunţişuri S.A.,  
casă de comerţ, MD 

7/2013  

29 033266 2013.06.11 25527 2014.05.04 44 ORTOTEC GLOBAL S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, MD 

8/2013 7/2014 

30 033291 2013.06.14 25528 2014.05.04 29,30 ROTARU Nina, MD 10/2013  

31 033598 2013.08.07 25529 2014.05.04 09,38,41 Discovery Communications, LLC, 
a limited liability company organized 
under the laws of the State  
of Delaware, US 

10/2013  

32 033599 2013.08.07 25530 2014.05.04 09,38,41 Discovery Communications, LLC,  
a limited liability company organized 
under the laws of the State  
of Delaware, US 

10/2013  

33 033606 2013.08.09 25531 2014.05.04 09,36,38, 
39,41,43 

CHISELIOV Serghei, MD 10/2013  

34 033710 2013.09.11 25532 2014.05.04 03 VIORICA-COSMETIC S.A., MD 10/2013  

35 033714 2013.09.09 25533 2014.05.04 29 TOPORIVSCHI Ghenadie, MD 10/2013  

36 032751 2013.03.06 25535 2014.05.05 33 SÎRBU Anatolie, MD 8/2013  

37 032944 2013.04.05 25536 2014.04.30 34 British American Tobacco (Brands) 
Inc., US 

6/2013  

38 032566 2013.01.30 25537 2014.04.30 34 British American Tobacco (Brands) 
Inc., US 

10/2013  

39 033248 2013.06.07 25538 2014.04.30 05 BIOGEN IDEC MA INC., US 9/2013  

40 031843 2012.10.01 25539 2014.04.30 09 Lenovo (Beijing) Limited, CN 1/2013  

41 033572 2013.08.01 25540 2014.05.04 05 Bayer Intellectual Property GmbH, DE 10/2013  

42 033217 2013.05.31 25541 2014.05.05 17,19 KUNDEVA Marina, MD 8/2013  

43 032021 2012.10.29 25542 2014.04.30 18,25 FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS 
PRODUCTS CO., LTD., CN 

3/2013  

44 033323 2013.06.20 25543 2014.05.05 32 GUŢU Serghei, MD 8/2013  

45 033271 2013.06.12 25544 2014.05.05 03,05,10 GALDERMA S.A., CH 8/2013  

46 033428 2013.07.05 25545 2014.05.05 30 Publichne aktsionerne tovarystvo 
"Kharkivska biskvitna fabryka", UA 

9/2013  

47 033239 2013.06.07 25546 2014.05.05 03,05,10,16, 
17,20,21,25 

FARMINA S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

9/2013  

48 033589 2013.08.06 25547 2014.05.05 09,18,35 MARIAN Corneliu, MD 10/2013  

49 032581 2013.02.04 25549 2014.05.06 33 MEY ALKOLLÜ IÇKILER SANAYII VE 
TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR 

4/2013 7/2014 

50 032582 2013.02.04 25550 2014.05.06 33 MEY ALKOLLÜ IÇKILER SANAYII VE 
TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR 

4/2013 7/2014 

51 032583 2013.02.04 25551 2014.05.06 33 MEY ALKOLLÜ IÇKILER SANAYII VE 
TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR 

4/2013 7/2014 

52 032584 2013.02.04 25552 2014.05.06 33 MEY ALKOLLÜ IÇKILER SANAYII VE 
TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR 

4/2013 7/2014 

53 032585 2013.02.04 25553 2014.05.06 33 MEY ALKOLLÜ IÇKILER SANAYII VE 
TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR 

5/2013 7/2014 

54 032959 2013.04.09 25555 2014.05.05 39,43 COVRIG Ion, MD 8/2013  

55 033284 2013.06.14 25556 2014.04.30 28,35,41,43 SEVEX-PRIM S.R.L., MD 8/2013 7/2014 

56 032960 2013.04.09 25557 2014.05.05 16,20,21 IBRIŞIM Alexandr, MD 8/2013  

57 032318 2012.12.14 25558 2014.05.06 09,35,37 TOPALO Arcadie, MD 3/2013  

58 033061 2013.04.30 25559 2014.05.06 05 COSMOVIS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

7/2013  

59 033222 2013.05.30 25560 2014.05.06 01,16 CEPOI Victor, MD 9/2013  

60 032770 2013.03.06 25561 2014.05.07 30 KINJIRUSHI KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as Kinjirushi Co., Ltd.), 
JP 

8/2013  

61 032145 2012.11.16 25562 2014.05.07 18,25 Victoria's Secret Stores Brand  
Management, Inc., US 

3/2013  

62 031849 2012.10.02 25563 2014.05.07 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 4/2013 7/2014 
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63 032163 2012.11.20 25564 2014.05.11 36 Julianus Inkasso OÜ, EE 4/2013 7/2014 

64 033060 2013.04.30 25565 2014.05.07 33 COLUSVIN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

8/2013  

65 033198 2013.05.29 25566 2014.05.07 33 COLUSVIN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

8/2013  

66 033262 2013.06.12 25567 2014.05.08 08 The Gillette Company, US 9/2013  

67 033373 2013.06.28 25568 2014.05.08 02 SC CASA LEBĂDA S.R.L., RO 9/2013 7/2014 

68 033600 2013.08.08 25569 2014.05.11 23,24,25,26 CASA-CRISTEA,  
întreprindere individuală, MD 

10/2013  

69 033683 2013.09.02 25570 2014.05.11 32,35,41 BALABAN INTRAVEST S.R.L.,  
societate comercială, MD 

11/2013  

70 033696 2013.09.05 25571 2014.05.11 05,35 TOP-FARM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

11/2013  

71 033698 2013.09.05 25572 2014.05.11 05,35 TOP-FARM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

11/2013  

72 033699 2013.09.05 25573 2014.05.11 05,35 TOP-FARM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

11/2013  

73 033700 2013.09.06 25574 2014.05.11 05 Joint stock company "FARMAK", UA 11/2013  

74 033508 2013.07.23 25575 2014.05.11 07,12,35,37 BASADORO AGROTEH S.R.L.,  
societate comercială, MD 

10/2013  

75 033532 2013.07.26 25576 2014.05.11 30 VITALCOMUS S.R.L., MD 9/2013 7/2014 

76 033573 2013.08.01 25577 2014.05.11 05 Bayer Intellectual Property GmbH, DE 10/2013  

77 033576 2013.08.05 25578 2014.05.11 03,29,30,35 Open type Joint Stock Company  
"Fats and Oil Integrated Works", RU 

10/2013  

78 033437 2013.07.05 25579 2014.05.11 25,35 Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
US 

10/2013  

79 033438 2013.07.05 25580 2014.05.11 25,35 Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
US 

10/2013  

80 033016 2013.04.17 25581 2014.05.11 03 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD., KR 

6/2013  

81 033233 2013.06.10 25582 2014.05.11 33,35 EURO-ALCO S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

10/2013  

82 033503 2013.07.22 25583 2014.05.11 30,35 TRC EXPOIMPOCOM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

10/2013  

83 033119 2013.05.03 25584 2014.05.12 33 AGROFIRMA CIMIŞLIA S.A., MD 8/2013  

84 033371 2013.06.27 25585 2014.05.12 12 GENERAL MOTORS LLC, (a limited 
liability company organized and  
existing under the laws of the State  
of Delaware), US 

8/2013  

85 033496 2013.07.12 25586 2014.05.12 12 GENERAL MOTORS LLC, (a limited 
liability company organized and  
existing under the laws of the State  
of Delaware), US 

9/2013  

86 033304 2013.06.18 25587 2014.05.12 12,37 GM KOREA COMPANY, a company 
organized and existing under the laws 
of the Republic of Korea, KR 

8/2013  

87 033290 2013.06.18 25588 2014.05.11 35 STEJAUR-MARKET S.A.,  
casă de comerţ, MD 

8/2013  

88 033286 2013.06.17 25590 2014.05.14 07,08,11,35 BAUT GROUP S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

9/2013  

89 033378 2013.07.02 25591 2014.05.14 35,39,41 CARO TRAVEL S.R.L., MD 9/2013  

90 032514 2013.01.30 25592 2014.05.17 29,30,35 COROLI Irina, UA 3/2013 7/2014 

91 032988 2013.04.12 25593 2014.05.16 25 Divilux S.R.L., MD 8/2013  

92 032645 2013.02.18 25594 2014.05.18 20 MATVIENCO Igor, MD  
BROVCHIN Alexei, MD 

5/2013 7/2014 

93 033689 2013.09.04 25595 2014.05.18 33 COLUSVIN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

11/2013  

94 033355 2013.06.26 25596 2014.05.16 29,35 SERVALIM S.R.L., MD 8/2013  

95 032837 2013.03.21 25597 2014.05.17 35,41 ROPOT Ira, MD 7/2013  

96 033252 2013.06.11 25598 2014.05.16 17,19 BABĂRĂ Arcadie, MD 9/2013  
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97 033564 2013.08.07 25599 2014.05.15 05 Micro Labs Ltd., IN 10/2013  

98 033565 2013.08.07 25600 2014.05.15 05 Micro Labs Ltd., IN 10/2013  

99 033363 2013.06.28 25601 2014.05.15 05 COSMOVIS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

10/2013  

100 033368 2013.06.28 25602 2014.05.15 05 COSMOVIS S.R.L.,  
societate comercială, MD 

10/2013  

101 032139 2012.11.19 25603 2014.05.19 29,30,31,32 DMITRIEVA Olga, MD 1/2013 7/2014 

102 032295 2012.12.12 25604 2014.05.19 30,35 IDEEA- PRIM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2/2013 7/2014 

103 033435 2013.07.09 25607 2014.05.20 35 OBSCHESTVO S 
OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU 
"AQUAPHOR", RU 

9/2013  

104 033653 2013.08.20 25620 2014.05.25 35,41,45 Biroul pentru relaţii cu diaspora  
al Cancelariei de Stat a Republicii 
Moldova, MD 

11/2013 7/2014 

105 033380 2013.07.19 25626 2014.05.26 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 

9/2013  

106 033381 2013.06.20 25627 2014.05.26 33 VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD 

9/2013  

107 033203 2013.05.29 25637 2014.04.19 16 Săptămînalul "Vocea Poporului", 
publicaţie periodică, instituţie privată, 
MD 

10/2013  

108 030943 2012.04.10 25669 2014.06.03 38 REFORMA ART S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

5/2012  

109 032740 2013.03.07 25696 2014.04.17 35 LEMI INVEST S.A.,  
întreprindere cu capital străin, MD 

5/2013 7/2014 

 
 
 

 
 

Lista m ărcilor 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 229 2024.10.23 04 Exxon Mobil Corporation, US 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving,  
Texas 75039-2298, Statele Unite ale Americii 

 7-8/1994 

2 2R 231 2024.10.23 04 Exxon Mobil Corporation, US 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving,  
Texas 75039-2298, Statele Unite ale Americii 

 7-8/1994 

3 2R 232 2024.10.23 04 Exxon Mobil Corporation, US 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving,  
Texas 75039-2298, Statele Unite ale Americii 

 7-8/1994 

4 2R 356 2024.01.18 34 BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., 
US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware, 19808, Statele Unite ale Americii 

 7-8/1994 

5 2R 473 2024.03.15 09,41 PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC., US 
9711 Farrar Court, Richmond, Virginia 23236, Sta-
tele Unite ale Americii 

 11/1994 

6 2R 489 2024.01.24 34 BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., 
US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware, 19808, Statele Unite ale Americii 

 9/1994 
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7 2R 534 2024.05.03 07,09,11 NORDSON CORPORATION, US 

28601 Clemens Road, Westlake, Ohio 44145,  
Statele Unite ale Americii 

 10/1994 

8 2R 580 2024.03.17 06,07,09 ESAB AKTIEBOLAG, SE 
Herkulesgatan 72, Box 8004, S-402 77 
Gothenburg, Suedia 

 11/1994 

9 2R 582 2024.03.18 06,07,09, 
11,21 

SPX FLOW TECHNOLOGY LONDON LIMITED, 
GB 
Portland House, Stag Place, London SW1E 5BF, 
Regatul Unit 

 11/1994 

10 2R 615 2024.03.17 35 Xerox Corporation, US 
45 Glover Ave., P.O. Box 4505, Norwalk,  
Connecticut 06856, Statele Unite ale Americii 

 11/1994 

11 2R 652 2024.03.17 01,03,09,16 Xerox Corporation, US 
45 Glover Ave., P.O. Box 4505, Norwalk, 
Connecticut 06856, Statele Unite ale Americii 

 12/1994 

12 2R 721 2024.05.30 07,12 Sandvik Mining and Construction OY, FI 
Pihtisulunkatu 9, 33330 Tampere, Finlanda 

 12/1994 

13 2R 745 2024.03.02 33 F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG, CH 
c/o Stock Spirits Group Services AG, Rigistrasse 3, 
6301 Zug, Elveţia 

 12/1994 

14 2R 760 2024.03.25 33 F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK AG, CH 
c/o Stock Spirits Group Services AG, Rigistrasse 3, 
6301 Zug, Elveţia 

 12/1994 

15 2R 845 2024.03.21 34 LORILLARD LICENSING COMPANY LLC,  
a limited liability company organized and existing 
under the laws of the State of North Carolina, US 
300 North Greene Street, Suite 1601, City of 
Greensboro, State of North Carolina 27401,  
Statele Unite ale Americii 

 1/1995 

16 2R 847 2024.06.23 25 Peanuts Worldwide LLC,  
a Delaware limited liability company, US 
1450 Broadway, New York, New York 10018,  
Statele Unite ale Americii 

 1/1995 

17 2R 878 2024.06.23 30 Peanuts Worldwide LLC,  
a Delaware limited liability company, US 
1450 Broadway, New York, New York 10018,  
Statele Unite ale Americii 

 1/1995 

18 2R 879 2024.06.23 16 Peanuts Worldwide LLC,  
a Delaware limited liability company, US 
1450 Broadway, New York, New York 10018,  
Statele Unite ale Americii 

 1/1995 

19 2R 936 2024.04.04 31 PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., US 
7100 N. W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, 
Iowa 50131-1014, Statele Unite ale Americii 

 2/1995 

20 2R 937 2024.04.04 31 PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., US 
7100 N. W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, 
Iowa 50131-1014, Statele Unite ale Americii 

 2/1995 

21 2R 938 2024.04.04 31 Chr. Hansen A/S, DK 
10-12 Bøge Alle, DK-2979 Hørsholm, Danemarca 

 2/1995 

22 2R 939 2024.04.04 31 PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., US 
7100 N. W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, 
Iowa 50131-1014, Statele Unite ale Americii 

 2/1995 

23 2R 940 2024.04.19 31 PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., US 
7100 N. W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, 
Iowa 50131-1014, Statele Unite ale Americii 

 2/1995 

24 2R 982 2024.04.04 05,31 PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., US 
7100 N. W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, 
Iowa 50131-1014, Statele Unite ale Americii 

 3/1995 

25 2R 983 2024.04.04 05,31 PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., US 
7100 N. W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, 
Iowa 50131-1014, Statele Unite ale Americii 

 3/1995 

26 2R 984 2024.06.06 07,08,09,10,
11,12,14,16 

Panasonic Corporation, JP 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-
8501, Japonia 

 3/1995 

27 2R 1006 2024.04.13 09,16,35, 
37,42 

AFN S.R.L., MD 
Str. Alexandru cel Bun nr. 51A, 
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

 3/1995 
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28 2R 1010 2024.03.31 32 TROPICANA PRODUCTS, INC.,  

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

 3/1995 

29 2R 1012 2024.03.31 32 TROPICANA PRODUCTS, INC.,  
corporaţia statului Delaware, US 
1001 13th Avenue East, Bradenton, State of Florida 
33506, Statele Unite ale Americii 

 3/1995 

30 2R 1013 2024.04.06 16,37,41,42 HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT  
COMPANY, L.P., US 
11445 Compaq Center Drive West, Houston,  
Texas 77070, Statele Unite ale Americii 

 3/1995 

31 2R 1016 2024.05.04 33 Diageo Chateau & Estate Wines Company, US 
240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
Statele Unite ale Americii 

 3/1995 

32 2R 1020 2024.06.07 30 KIKKOMAN CORPORATION, JP 
250, Noda, Noda City, Chiba, Japonia 

 3/1995 

33 2R 1022 2024.06.07 09 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION, JP 
9-32, Nakacho 2-chome, Musashino-shi, Tokyo, 
Japonia 

 3/1995 

34 2R 1023 2024.06.07 09 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION, JP 
9-32, Nakacho, 2-chome, Musashino-shi, Tokyo, 
Japonia 

 3/1995 

35 2R 1050 2024.03.31 32 TROPICANA PRODUCTS, INC., corporaţia statului 
Delaware, US 
1001 13th Avenue East, Bradenton, State of Florida 
33506, Statele Unite ale Americii 

 3/1995 

36 2R 1064 2024.06.06 06,17,21,28 Panasonic Corporation, JP 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka  
571-8501, Japonia 

 3/1995 

37 2R 1065 2024.06.06 01,15,19,20 Panasonic Corporation, JP 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka  
571-8501, Japonia 

 3/1995 

38 2R 1095 2024.06.17 09,15,28 YAMAHA CORPORATION, JP 
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi,  
Shizuoka-ken, Japonia 

 3/1995 

39 2R 1139 2024.02.04 07,09,11, 
12,15,25 

Daewoo International Corporation, KR 
84-11, Namdaemunno 5(o)-ga, Jung-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

 3/1995 

40 2R 1140 2024.02.04 07,09,11, 
12,15,25 

Daewoo International Corporation, KR 
84-11, Namdaemunno 5(o)-ga, Jung-gu, Seoul, 
Republica Coreea 

 3/1995 

41 2R 1281 2024.06.08 07,08,09, 
11,14,16 

SANYO ELECTRIC CO., LTD., JP 
5-5, KEIHAN-HONDORI 2-CHOME,MORIGUCHI, 
OSAKA, Japonia 

 5/1995 

42 2R 1344 2024.05.16 07 HUSQVARNA AKTIEBOLAG, SE 
Drottninggatan 1, S - 561 82 Huskvarna, Suedia 

 5/1995 

43 2R 1345 2024.05.16 07 HUSQVARNA AKTIEBOLAG, SE 
Drottninggatan 1, S - 561 82, Huskvarna, Suedia 

 5/1995 

44 2R 1356 2024.07.25 10 OLYMPUS CORPORATION, JP 
43-2, Hatagaya, 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo,  
Japonia 

 5/1995 

45 2R 1358 2024.07.25 10 OLYMPUS CORPORATION, JP 
43-2, Hatagaya, 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo,  
Japonia 

 5/1995 

46 2R 1359 2024.07.25 10 OLYMPUS CORPORATION, JP 
43-2, Hatagaya, 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo,  
Japonia 

 5/1995 

47 2R 1360 2024.07.25 10 OLYMPUS CORPORATION, JP 
43-2, Hatagaya, 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo,  
Japonia 

 5/1995 

48 2R 1365 2024.07.25 09,10 OLYMPUS CORPORATION, JP 
43-2, Hatagaya, 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo,  
Japonia 

 5/1995 

49 2R 1366 2024.07.25 09,10 OLYMPUS CORPORATION, JP 
43-2, Hatagaya, 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo,  
Japonia 

 5/1995 
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50 2R 1367 2024.07.25 09,10 OLYMPUS CORPORATION, JP 

43-2, Hatagaya, 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo,  
Japonia 

 5/1995 

51 2R 1455 2024.09.06 09 ONKYO KABUSHIKI KAISHA  
(ONKYO CORPORATION), JP 
1-go, 2-ban, Nisshin-cho, Neyagawa-Shi, Osaca-fu, 
Japonia 

 6/1995 

52 2R 1462 2024.07.25 09,10 OLYMPUS CORPORATION, JP 
43-2, Hatagaya, 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo,  
Japonia 

 6/1995 

53 2R 1467 2024.08.15 01 Biogen Idec MA INC., US 
14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 
02142, Statele Unite ale Americii 

 6/1995 

54 2R 1480 2024.09.16 03 WD-40 COMPANY, US 
11061 Cudahy Place, San Diego, California 92110, 
Statele Unite ale Americii 

 6/1995 

55 2R 1485 2024.04.26 29,30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

56 2R 1495 2024.04.26 31 Affinity Petcare, S.A., ES 
Plaça Xavier Cugat, número 2, Edificio D, 3a planta, 
08174 SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona), 
Spania 

1/1995 6/1995 

57 2R 1496 2024.04.26 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

58 2R 1497 2024.04.26 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

59 2R 1498 2024.04.26 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

60 2R 1499 2024.04.26 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

61 2R 1500 2024.04.26 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

62 2R 1501 2024.04.26 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

63 2R 1503 2024.04.26 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

64 2R 1504 2024.04.26 31 Affinity Petcare, S.A., ES 
Plaça Xavier Cugat, número 2, Edificio D, 3a planta, 
08174 SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona), 
Spania 

1/1995 6/1995 

65 2R 1505 2024.04.26 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

66 2R 1506 2024.04.26 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

67 2R 1507 2024.04.26 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

68 2R 1508 2024.04.26 29,30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

69 2R 1509 2024.04.26 29,30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

70 2R 1510 2024.04.26 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 
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71 2R 1511 2024.04.26 30 MARS, INCORPORATED, US 

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

1/1995 6/1995 

72 2R 1512 2024.04.26 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

73 2R 1513 2024.04.26 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

74 2R 1514 2024.04.26 31  MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

75 2R 1517 2024.04.26 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

76 2R 1529 2024.04.26 33 AUSTIN NICHOLS & CO., INCORPORATED, US 
250 Park Avenue, 17th Floor, New York, N.Y. 
10177, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

77 2R 1533 2024.04.26 35,36,42 EYGN Limited, BS 
One Montague Place, East Bay Street, Nassau, 
Bahamas 

1/1995 6/1995 

78 2R 1538 2024.04.26 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

79 2R 1539 2024.04.26 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

80 2R 1540 2024.04.26 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

81 2R 1543 2024.04.26 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

82 2R 1544 2024.04.26 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

83 2R 1545 2024.04.26 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

84 2R 1546 2024.04.26 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

85 2R 1547 2024.04.26 29,30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1994 6/1995 

86 2R 1550 2024.04.26 29,30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

1/1995 6/1995 

87 2R 1605 2024.03.21 07,11 Krups GmbH, DE 
29, Heresbachstrasse, D-42719 Solingen,  
Germania 

 6/1995 

88 2R 1680 2024.04.06 16,37,41,42 HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT  
COMPANY, L.P., US 
11445 Compaq Center Drive West, Houston,  
Texas 77070, Statele Unite ale Americii 

 7/1995 

89 2R 1704 2024.04.26 31 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia,  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

2/1994 7/1995 

90 2R 1842 2024.05.06 22 Mott's LLP, a limited liability partnership 
incorporated under the laws of the State  
of Delaware, US 
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, 
Statele Unite ale Americii 

2/1995 8/1995 

91 2R 1903 2024.05.04 05,16,21, 
28,31 

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

4/1995 8/1995 
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92 2R 1905 2024.05.04 05,31 MARS, INCORPORATED, US 

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

4/1995 8/1995 

93 2R 1906 2024.05.04 03,05,06, 
16,18,20, 
21,28,31 

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

4/1995 8/1995 

94 2R 1908 2024.05.04 30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

4/1995 8/1995 

95 2R 1910 2024.05.04 03,05,06,18,
20,21,28,31 

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

4/1995 8/1995 

96 2R 1911 2024.05.04 03,05,06, 
16,18,20, 
21,28,31 

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

4/1995 8/1995 

97 2R 1983 2024.05.30 07,12 MASSEY FERGUSON CORP., US 
4205 River Green Parkway, Duluth, Georgia  
30096-2568, Statele Unite ale Americii 

4/1995 9/1995 

98 2R 2121 2024.05.05 14,18,23, 
24,25,26 

CHRISTIAN DIOR COUTURE,  
societe anonyme, FR 
30, avenue Montaigne, 75008 Paris, Franţa 

 9/1995 

99 2R 2122 2024.05.05 14,18,23, 
24,25,26 

CHRISTIAN DIOR COUTURE,  
societe anonyme, FR 
30, avenue Montaigne, 75008 Paris, Franţa 

 9/1995 

100 2R 2162 2024.06.15 07 NGK SPARK PLUG CO., LTD, JP 
14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 
Japonia 

 10/1995 

101 2R 2242 2024.08.09 25 Fruit of the Loom, Inc., US 
One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green,  
Kentucky 42103, Statele Unite ale Americii 

4/1995 11/1995 

102 2R 2305 2024.05.04 05,18,21, 
28,31 

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

6/1995 11/1995 

103 2R 2516 2024.04.19 05 Tarchominskie Zaklady Farmaceutyczne "POLFA" 
Spolka Akcyjna, PL 
ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa, Polonia 

6/1995 12/1995 

104 2R 2520 A 2024.04.01 35 Sears Brands, LLC, US 
3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 
60179, Statele Unite ale Americii 

2/1995 12/1995 

105 2R 2521A 2024.04.01 42 Sears Brands, LLC, US 
3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 
60179, Statele Unite ale Americii 

2/1995 12/1995 

106 2R 2578 2024.09.28 03,05 Alberto-Culver USA, Inc., US 
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, 
Statele Unite ale Americii 

 12/1995 

107 2R 2589 2024.12.15 34 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

 12/1995 

108 2R 2592 2024.12.16 34 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

 12/1995 

109 2R 2607 2024.12.16 34 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

 12/1995 

110 2R 2720 2024.09.28 05 Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne POLFA 
Spolka Akcyjna, PL 
ul. Marszalka J. Pilsudskiego 5, 95-200 Pabianice, 
Polonia 

 1/1996 

111 2R 2890 2024.05.18 05 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US 
NEENAH, Wisconsin 54956, Statele Unite  
ale Americii 

 1/1996 

112 2R 2894 2024.05.18 25 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US 
NEENAH, Wisconsin 54956, Statele Unite  
ale Americii 

 1/1996 

113 2R 2895 2024.05.18 16,21,24,25 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US 
NEENAH, Wisconsin 54956, Statele Unite  
ale Americii 

 1/1996 

114 2R 2897 2024.05.18 16,25 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US 
NEENAH, Wisconsin 54956, Statele Unite  
ale Americii 

 1/1996 
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115 2R 2898 2024.05.18 16 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US 

NEENAH, Wisconsin 54956, Statele Unite  
ale Americii 

 1/1996 

116 2R 2927 2024.06.09 07,09,11,12 Robert  Bosch GmbH, DE 
Postfach 30 02 20, D-70442 Stuttgart, Germania 

 1/1996 

117 2R 2928 2024.06.09 07,09,11, 
12,17 

Robert  Bosch GmbH, DE 
Postfach 30 02 20, D-70442 Stuttgart, Germania 

 1/1996 

118 2R 2929 2024.06.09 07,09,11,12  Robert  Bosch GmbH, DE 
Postfach 30 02 20, D-70442 Stuttgart, Germania 

 1/1996 

119 2R 2979 2024.08.10 09 OLYMPUS CORPORATION, JP 
43-2, Hatagaya, 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo,  
Japonia 

8/1995 2/1996 

120 2R 3176 2024.03.10 34 BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., 
US 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 
Delaware, 19808, Statele Unite ale Americii 

 2/1996 

121 2R 3443 2024.05.30 07,09,10, 
11,16,20, 
21,37,41 

BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH, DE 
Carl- Wery-Strasse 34, 81739 Munchen, Germania 

10/1995 3/1996 

122 2R 3451 2024.07.14 33 BEAM INC UK LIMITED, GB 
Prewetts Mill, Worthing Road, Horsham,  
West Sussex, RH12 1ST, Regatul Unit 

10/1995 3/1996 

123 2R 3453 2024.12.15 34 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

 4/1996 

124 2R 3641 2024.03.14 33 GEO G. SANDEMAN SONS & CO., LIMITED, GB 
400 Capability Green, Luton, Bedfordshire,  
Regatul Unit 

11/1995 4/1996 

125 2R 3643 2024.04.12 12 Tenneco Automotive Operating Company Inc., US 
500 North Field Drive, Lake Forest Illinois, 60045, 
Statele Unite ale Americii 

11/1995 4/1996 

126 2R 3644 2024.04.12 33 GEO G. SANDEMAN SONS & CO., LIMITED, GB 
400 Capability Green, Luton, Bedfordshire,  
Regatul Unit 

11/1994 4/1996 

127 2R 3646 2024.05.04 01,05,09, 
21,31 

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

11/1995 4/1996 

128 2R 3651 2024.06.08 16,35,42 CASA EDITURII TATIANA S.R.L., MD 
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 24, ap.1"A",  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

3/1995 4/1996 

129 2R 3868 2024.06.30 05,10 T.J. SMITH & NEPHEW LTD., GB 
101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, Anglia,  
Regatul Unit 

4/1995 8/1996 

130 2R 4088 2024.12.15 34 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

3/1996 11/1996 

131 2R 4090 2024.12.15 34 Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

3/1996 11/1996 

132 2R 4094 2024.12.15 34  Japan Tobacco Inc., JP 
2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japonia 

3/1996 11/1996 

133 R 11180 2024.01.27 29,30 ORHEI - VIT S.A., MD 
Str. Stejarilor nr. 20, MD-3405, Orhei, Republica 
Moldova 

4/2004 10/2004 

134 R 11260 2024.02.06 33,35,39 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

5/2004 10/2004 

135 R 11336 2023.10.22 03,16,35 RAZLOGA Rostislav, MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 4, bloc 1, ap. 87,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

6/2004 11/2004 

136 R 11362 2023.12.18 36 MOLDAUDITING S.R.L., firmă de audit, MD 
Str. Alexe Mateevici nr. 84,  
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova 

8/2004 11/2004 

137 R 11451 2023.11.04 33 MIGDAL-P S.A., MD 
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

7/2004 12/2004 

138 R 11468 2024.04.30 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301, Vulcăneşti, UTA 
Găgăuzia, Republica Moldova 

7/2004 12/2004 
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139 R 11469 2024.04.30 33 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 

Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301, Vulcăneşti, UTA 
Găgăuzia, Republica Moldova 

7/2004 12/2004 

140 R 11551 2023.10.27 33,35 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

8/2004 1/2005 

141 R 11849 2024.01.30 35 CALCIŞCOV Oleg, MD 
Str. Lenin nr. 145, ap. 10, MD-6100, Ceadîr-Lunga, 
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

10/2004 3/2005 

142 R 11946 2024.01.22 33,35,39 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

6/2004 4/2005 

143 R 12030 2024.01.22 33,35,39 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

11/2004 4/2005 

144 R 12032 2024.02.20 09,35 VAPTOS S.R.L., MD 
Str. Coloniţa nr. 108,  
MD-2042, Chişinău, Republica Moldova 

11/2004 4/2005 

145 R 12052 2024.01.26 30 EGET GRUP S.R.L., MD 
Str. Păcii nr. 26, MD-4834, Porumbeni, Criuleni, 
Republica Moldova 

11/2004 4/2005 

146 R 12184 2024.03.30 07 MECAGRO, institut de tehnică agricolă,  
întreprindere de stat, MD 
Str. Miron Costin nr. 7, MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

12/2004 5/2005 

147 R 12203 2024.04.14 01,04 Exxon Mobil Corporation, US 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving,  
Texas 75039-2298, Statele Unite ale Americii 

12/2004 5/2005 

148 R 12223 2024.04.26 29,30 MARS, INCORPORATED, US 
6885 Elm Street, McLean, Virginia  
22101-3883, Statele Unite ale Americii 

12/2004 5/2005 

149 R 12225 2024.04.26 16,35,38, 
39,40,41, 
42,43,44 

Naţional Media S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 210/1,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

12/2004 5/2005 

150 R 12241 2024.05.06 33 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,  
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

12/2004 5/2005 

151 R 12282 2024.04.14 41,44 CORNEI Svetlana, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 42, ap. 57,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

12/2004 5/2005 

152 R 12283 2024.04.05 29,35 Firma "Liustdorf" v forme Obscestva s ogranicennoi 
otvetstvennostiu, UA 
Ul. Kotsiubinskogo, 1 Iliintsi, Vinnitskaia oblasti, 
22700, Ucraina 

12/2004 5/2005 

153 R 12284 2024.04.16 01,03,05, 
21,30,31 

Church & Dwight Co., Inc., US 
500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 
08628, Statele Unite ale Americii 

12/2004 5/2005 

154 R 12331 2024.04.16 01,03,05, 
21,30,31 

Church & Dwight Co., Inc., US 
500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 
08628, Statele Unite ale Americii 

1/2005 6/2005 

155 R 12357 2024.04.13 33 Jim Beam Brands Co.,  
corporaţie din statul Delaware, US 
510 Lake Cook Road,  Deerfield,  
Illinois 60015-4964, Statele Unite ale Americii 

1/2005 6/2005 

156 R 12358 2024.04.27 05,29,35 Firma "Liustdorf" v forme Obscestva s ogranicennoi 
otvetstvennostiu, UA 
Ul. Kotsiubinskogo, 1 Iliintsi, Vinnitskaia oblasti, 
22700, Ucraina 

1/2005 6/2005 

157 R 12362 2024.05.07 08 ASPA S.A., MD 
Str. Stejarilor nr. 16,  
MD-3500, Orhei, Republica Moldova 

1/2005 6/2005 

158 R 12367 2024.05.18 06,20,35 Julius Blum GmbH, AT 
Industriestrabe 1, A-6973 Hochst, Austria 

1/2005 6/2005 
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159 R 12375 2024.05.25 33 UNITED WINE COMPANY S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

1/2005 6/2005 

160 R 12386 2024.04.23 16,32,33, 
35,39 

EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

1/2005 6/2005 

161 R 12395 2024.06.03 12 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  
(also trading as Toyota Motor Corporation), JP 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japonia 

1/2005 6/2005 

162 R 12437 2024.05.06 33 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis,  
fabrică de vinuri şi coniacuri din Tiraspol, MD 
Str. Lenin nr. 38,  
MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 

2/2005 7/2005 

163 R 12456 2024.04.29 37 Comanditar unic Bălţi, întreprindere municipală, 
direcţie de construcţii capitale, MD 
Str. Păcii nr. 38,  
MD-3100, Bălţi, Republica Moldova 

1/2005 7/2005 

164 R 12463 2024.06.09 03,05,21 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

2/2005 7/2005 

165 R 12473 2024.01.22 35,39 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

11/2004 7/2005 

166 R 12556 2024.06.14 12 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  
(care acţionează şi ca Nissan Motor Co., Ltd.), JP 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japonia 

3/2005 8/2005 

167 R 12577 2024.06.16 03,05,21 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

3/2005 8/2005 

168 R 12603 2024.05.26 33 VINIA TRAIAN S.A., întreprindere mixtă, MD 
MD-5317, Găvănoasă, Cahul, Republica Moldova 

3/2005 8/2005 

169 R 12630 2024.01.22 33,35,39 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

4/2005 9/2005 

170 R 12653 2024.06.09 03 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

4/2005 9/2005 

171 R 12666 2024.05.14 33 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

4/2005 10/2005 

172 R 12739 2024.06.29 01,03,04, 
07,09,11, 
12,35,37 

DENSO CORPORATION, JP 
1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., Japonia 

5/2005 10/2005 

173 R 12753 2024.07.14 33,35,39 DEVELOPMENT-GROUP S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Industrială nr. 40,  
MD-2023, Chişinău, Republica Moldova 

5/2005 10/2005 

174 R 12804 2024.03.01 33,35,39 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

6/2005 11/2005 

175 R 12805 2024.03.02 16,21,35,39 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

6/2005 11/2005 

176 R 12806 2024.03.02 16,21,35,39 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

6/2005 11/2005 

177 R 12832 2024.07.28 05 OSI Pharmaceuticals, LLC, US 
1 Bioscience Park Drive, Farmingdale,  
New York 11735, Statele Unite ale Americii 

6/2005 11/2005 

178 R 12842 2024.05.31 09,11,21, 
35,37,43 

HORUS S.A., MD 
Str. Mihail Sadoveanu nr. 4, bloc 10,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

6/2005 11/2005 

179 R 12881 2024.09.07 03,05 UNILEVER N.V., NL 
Weena 455, NL-3013 AL ROTTERDAM, Olanda 

6/2005 11/2005 

180 R 12908 2024.09.06 05 SmithKline Beecham Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,  
TW8 9GS, Regatul Unit 

6/2005 12/2005 
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181 R 12914 2023.12.22 35 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 

Str. Bucuriei nr. 20,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

7/2005 12/2005 

182 R 13064 2024.10.01 35,36,42 ECOFIN-AUDIT-SERVICE S.R.L.,  
firmă de audit, MD 
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 34,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

8/2005 1/2006 

183 R 13109 2024.10.26 05 Glaxo Group Limited, GB 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 
9GS, England, Regatul Unit 

8/2005 1/2006 

184 R 13171 2024.04.14 01,02,03,04,
05,09,12,16,
17,19,25,35,
36,37,39,42 

Exxon Mobil Corporation, US 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving,  
Texas 75039-2298, Statele Unite ale Americii 

9/2005 2/2006 

185 R 13357 2024.07.27 02,03 MISNEI Tamara, întreprindere individuală, MD 
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 333,  
MD-2044, Chişinău, Republica Moldova 

5/2005 4/2006 

186 R 13915 2024.05.17 33 UNITED WINE COMPANY S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

4/2006 9/2006 

187 R 13919 2024.10.28 34 CORPORACION HABANOS S.A., CU 
Ave. 3ra no. 2006, entre Calle 20 y Calle 22, 
Reparto Miramar, Municipio Playa,  
Ciudad de La Habana, Cuba 

4/2006 9/2006 

188 R 13997 2024.04.27 43 CHIROŞCA Nicolae, MD 
Str. A. Şciusev nr. 55, ap. 35,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

12/2004 9/2006 

189 R 14112 2024.03.09 35,38 ORANGE MOLDOVA S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 75,  
MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 

9/2005 11/2006 

190 R 14556 2024.07.27 07 Pegasus Mishin Seizo Kabushiki Kaisha,  
care comercializează şi sub denumirea Pegasus 
Sewing Machine Mfg. Co., Ltd., JP 
7-2, Sagisu 5-chome, Fukushima-ku, Osaka, Japonia 

5/2005 2/2007 

191 R 14557 2024.07.27 07 Pegasus Mishin Seizo Kabushiki Kaisha,  
care comercializează şi sub denumirea Pegasus 
Sewing Machine Mfg. Co., Ltd., JP 
7-2, Sagisu 5-chome, Fukushima-ku, Osaka, Japonia 

5/2005 2/2007 

166  
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IV 

Indica ţii geografice, denumiri de origine, 
specialit ăţi tradi ţionale garantate / 

Geographical indications, appellations of 
origin, traditional specialties guaranteed 

rotecţia juridică a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 
garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul 

stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate, sau în baza tratatelor internaţionale, inclusiv a acordurilor bilaterale, la 
care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice generează apariţia dreptului de utilizare a 
acestora. Denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot 
face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoană fizică sau juridică din aria geografică corespunzătoare care produce şi/sau 
prelucrează, şi/sau prepară produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată poate depune la AGEPI o cerere privind 
acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Secţiune se publică: datele privind cererile de înregistrare a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate; indicaţiile geografice, denumirile de origine şi 
specialităţile tradiţionale garantate cărora li s-a acordat protecţie pe teritoriul Republicii Moldova; cererile 
privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie 
geografică protejată; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejată 
sau pentru o indicaţie geografică protejată; datele privind reînnoirea dreptului de utilizare pentru o denumire 
de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată; listele indicaţiilor geografice ale Uniunii 
Europene propuse spre protecţie în Republica Moldova în baza Acordului între Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană privind protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.  

 

   egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international treaties, including 
bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use thereof. A 
registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed and it may not 
form a subject matter of any real rights. 

 
 
 
 

 P
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Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or protected 
geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right to use it. 

In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of origin and 
traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of Moldova; requests for 
grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on 
grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; data on 
renewal of the right to use a protected appellation of origin or a protected geographical indication; the Lists 
of Geographical Indications of the European Union proposed for protection in the Republic of Moldova on 
the bases of the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the European Union 
on the Protection of Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs. 
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Indica ţii geografice, denumiri de origine, specialit ăţi 
tradi ţionale garantate pentru care este solicitat ă 

protec ţie pe teritoriul Republicii Moldova /  

Geographical indications, appellations of origin, 
traditional specialties guaranteed for which 

protection is sought in the Republic of Moldova 

 
n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate cererea de înregistrare a unei denumiri 

de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se depune la AGEPI.  

În termen de 3 luni de la data publicării cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 
27.03.2008 orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie împotriva 
acordării protecţiei / dreptului de utilizare, după caz. Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la 
AGEPI, fiind însoţită de dovada achitării taxei stabilite.  

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an 

appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with 
AGEPI. 

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law no. 
66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to file an opposition against the 
grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed in writing with 
AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 

 Î 

 I 
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Lista denumirilor de origine pentru care se solicit ă protec ţie 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la L isabona 

privind protec ţia denumirilor de origine a produselor 
şi înregistrarea lor interna ţional ă 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul înregistrării internaţionale, data înregistrării 

internaţionale, ţara de origine a denumirii protejate (codul ţării conform normei ST.3 OMPI), denumirea de 
origine a produsului, transliteraţia / traducerea acesteia, după caz, denumirea produsului  

 
Nr. 
crt. 

Nr. 
înregistrării 

Data 
înregistrării 

Codul 
ţării 

Denumirea de origine Transliteraţia/traducerea Produsul 

1 AO 0927 2014.05.05 IT GORGONZOLA - caşcaval 
2 AO 0928 2014.05.05 IT MELA ALTO ADIGE /  

SÜDTIROLER APFEL 
- fructe, legume 

şi cereale în 
aceeaşi stare 
sau 
transformate 

3 AO 0930 2014.05.05 IT MORTADELLA BOLOGNA - produse din 
carne 
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V 
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.  

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 / Boletin de Dibujos y Modelos 
Internacionales”). Buletinul include atât datele bibliografice în limbile franceză, engleză şi spaniolă, cât 
şi reproducerile desenelor şi 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 established 
by 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 for in Art. 32(1), (2) of the Law. 

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

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

The semantic portion of the verbal part contained in the industrial designs is not protected. 

P

L
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CODURILE INID PENTRU IDENTIFICAREA DATELOR BIBLIOGR AFICE 
REFERITOARE LA DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE, CONFORM NORMEI ST. 80 OMPI  

LIST OF INID CODES CONCERNING BIBLIOGRAPHIC DATA RE LATING  
TO INDUSTRIAL DESIGNS, ACCORDING TO WIPO STANDARD S T. 80

 

(11) Numărul certificatului 

 Number of the certificate  

(15)  Data înregistrării  

 Date of the registration 

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

 Expected expiration date of the registration  

(20) Numărul desenului şi modelului industrial 

 Number of the industrial design  

(21)  Numărul de depozit  

 Number of the application  

(22)  Data de depozit  

 Date of filing of the application 

(23)  Data priorităţii de expunere 

 Date of the exhibition priority 

(28)  Numărul de desene şi modele industriale 

 Number of industrial designs     

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

 Data relating to priority under the Paris Convention 

(31)  Numărul cererii prioritare 

 Number of the priority application 

(32)  Data de depozit a cererii prioritare 

 Date of filing of the priority application 

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

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

(43)  Data publicării cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial 

 Date of publication of the application for the registration of the industrial design   

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

 Date of publication of the decision on registration of the industrial design   

(45)  Data eliberării certificatului  

 Date of issuance of the certificate 

(46)  Data de expirare a termenului de amânare a publicării 

 Date of expiration of deferment  

(51)  Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno) 

 International Classification for Industrial Designs (classes and subclasses of the Locarno Classification) 

(54)  Indicarea produsului  

 Designation of product 

(55)  Reprezentarea desenului şi modelului industrial 

 Reproduction of the industrial design  

(57)  Culorile revendicate 

 Indication of colors claimed 
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(62) Numărul cererii divizionare 

 Number of the divisional application  

(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 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 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 WIPO Standard ST. 3   

(74) Numele mandatarului autorizat 

 Name of the patent attorney              

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

 Data related to the international registration of industrial designs under the Hague Agreement 

  

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

ÎN BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL Ă CONFORM NORMEI ST. 17 

WIPO CODES ON CODING OF HEADINGS OF ANNOUNCEMENTS CONCERNING 
INDUSTRIAL DESIGNS PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLET IN OF INDUSTRIAL 

PROPERTY IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD ST. 17 

BA1L  Cereri de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale publicate  

 Applications for the registration of published industrial designs 

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

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

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

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

FF4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 

 List of registered industrial designs 

FF4L Lista desenelor şi 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 şi 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 şi modelelor industriale retrase  

 List of withdrawn industrial designs 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse 

 List of refused industrial designs 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale eliberate 

 List of issued industrial design certificates  
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FG4L Lista desenelor şi 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 L ista desenelor şi 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 şi modelelor industriale  reînnoite 

 List of renewed industrial designs 

ND4L Lista desenelor şi 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 şi modelelor industriale  

 List of owners deprived of rights by non-payment of fees for issuance of industrial design registration 
certificates 

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

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

NF4L Lista certificatelor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale revalidate 

 List of revalidated industrial design certificates 
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BA1L Cereri de înregistrare  
a desenelor şi modelelor industriale / 

Applications for registration of industrial 
designs  

rice persoană interesată are dreptul să depună la AGEPI opoziţii sau observaţii motivate 
împotriva 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 person concerned may file with the AGEPI reasoned oppositions or observations against 
registration of industrial designs within 3 months following the date of publication of those 

applications in BOPI, if at least one of the conditions set forth in Art. 26(1) of the Law No. 161-XVI of 
July 12, 2007 on the Protection of Industrial Designs has been met. 

The applications for registration of the industrial designs shal be published in BOPI in the order of 
classes in accordance with the Locarno Classification. 
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(51) LOC (9) Cl. 06-01  

(21) f 2014 0033 
(22) 2014.04.25 
(28) 2 

(57) Culori revendicate: modelul 1 - vişiniu, bej,  
alb;  
modelul 2 - cafeniu de diferite nuanţe, galben 

(71) ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE  

DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD 
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău, 
Republica Moldova 

(72) TODOROV Oleg, MD 
(74) SÎSOEVA Valentina 
(54) Divane-paturi  

 
(55) 
 

 

 

 
1.1  1.2 

 

 
1.3 

 

 
2.1 

 

 
2.2 
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(21)   f 2014 0033 
 

 

 

2.3  2.4 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 09-01, 07  

(21) f 2014 0034 
(22) 2014.04.30 

(28) 1 

(71) TCHIBO GMBH, DE 
Uberseering 18, 22297, Hamburg, Germania 

(72) GRAF Stephanie, DE 

(74) ANDRIEŞ Ludmila 
(54) Borcan cu capac  

 

(55) 
 

 

  

1.1  1.2  1.3 
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(21)   f 2014 0034 
 

 

 

1.4  1.5 

 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2014 0037 

(22) 2014.05.22 
(28) 8 

(71) FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, 
ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD 

Str. Transnistria nr. 20, MD-2023, Chişinău, 
Republica Moldova 

(54) Borcane  

 
(55) 
 

 
 

1.1  1.2 
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(21)   f 2014 0037 
  

1.3  2.1  2.2 

 
 

2.3  3.1 

 

 

 
3.2  3.3 
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(21)   f 2014 0037 

 

 

4.1  4.2 

 
 

 

 

 
4.3  5.1  5.2 

 

 

 

 

 
5.3  6.1  6.2 
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(21)   f 2014 0037 
 

 

 

 

 

 
6.3  7.1  7.2 

 

 

 

 

 

 
7.3  8.1  8.2 

 

8.3 

 

 

 
 
 



MD - BOPI 7/2014                                                                                         DESIGN 
 

 126 

(51) LOC (9) Cl. 09-01  

(21) f 2014 0040 

(22) 2014.06.10 
(28) 3 

(71)(72) BURLACU Ştefan, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 20, ap. 4, MD-2060, 

Chişinău, Republica Moldova 
(54) Borcane  

 

(55) 
 
 

1.1 

 
 

 

1.2 
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(21)   f 2014 0040 

 
 
 

2.1 

 
 

 

2.2 
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(21)   f 2014 0040 

 
 
 

3.1 

 
 

 
 

3.2 
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(51) LOC (9) Cl. 09-05  

(21) f 2014 0038 
(22) 2014.05.26 

(28) 2 
(57) Culori revendicate: modelul 1 - roşu, alb;  

(71) IVOVART COM S.R.L., MD 
Str. Frunze nr. 12 A, MD-2081, Bubueci, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54) Saci pentru ciment  

  modelul 2 - roşu, alb 

 
 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 
 

 

 

 

 
1  2 
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(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2014 0004 
(22) 2014.01.22 
(28) 2 

(57) Culori revendicate: modelul 1 - alb, negru,  

(71) DRAGNEV Valeriu, MD 

Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 4, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54) Etichete  

modelul 2 - alb, negru, verde, gri 
roşu, gri, verde;  

 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 
1 

 

 
2 
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(51) LOC (9) Cl. 19-08  

(21) f 2014 0031 
(22) 2014.04.14 

(28) 6 

(71)(72) CAPŢAN Alexandr, MD 
Str. Matei Basarab nr. 5/5, ap. 87, MD-2045, 
Chişinău, Republica Moldova 

(54) Etichete  

 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 

 

 
1  2 

 

 

 

3  4 

 
 

 

 
5  6 
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(51) LOC (9) Cl. 24-01  

(21) f 2014 0014 
(22) 2014.03.05 

(28) 1 
(71) INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ 

CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-

PRACTIC DE MEDICINĂ URGENTĂ, MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 1, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ A MOLDOVEI (UTM), MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 168,  
(72) CIOBANU Gheorghe, MD    

GROPPA Stanislav, MD    

DOROGAN Valerian, MD    
DUCA Victoria, MD    
DANAUL Serghei, MD    

VIERU Stanislav, MD    
VIERU Tatiana, MD    
PÎRŢAC Ion, MD 

(54) Aparat pentru transmiterea mi şcării  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
 

(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 

1 
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(51) LOC (9) Cl. 24-01  

(21) f 2014 0015 
(22) 2014.03.05 

(28) 1 
(71) INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ 

CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-

PRACTIC DE MEDICINĂ URGENTĂ, MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 1, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 

INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA 
TEHNICĂ A MOLDOVEI (UTM), MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 168,  

MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(72) CIOBANU Gheorghe, MD    
GROPPA Stanislav, MD    
DOROGAN Valerian, MD    

DUCA Victoria, MD    
DANAUL Serghei, MD    
VIERU Stanislav, MD    

VIERU Tatiana, MD    
PÎRŢAC Ion, MD 

(54) Platform ă pentru fixarea capului 
pacientului  

 
(55) 
 

1 

 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 24-02  

(21) f 2014 0013 

(22) 2014.03.05 
(28) 1 
(71) INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ 

CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE MEDICINĂ URGENŢĂ, MD 
Str. Toma Ciorbă nr. 1, MD-2004, Chişinău, 

Republica Moldova 
 

INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE 
STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE  

N. TESTEMIŢANU DIN REPUBLICA 
MOLDOVA (USMF N. TESTEMIŢANU), MD 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 165,  

MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
(72) HÎŢU Dumitru, MD 
(54) Dispozitiv de determinarea deforma ţiei în 

fracturile arcadiei zigomatice  

 

(55) 
 

 
 

1.1  1.2 
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(21)   f 2014 0013 
 

 

 

1. 3 1.4 

 

 
(51) LOC (9) Cl. 24-02  

(21) f 2014 0016 
(22) 2014.03.05 
(28) 1 

(71) INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ 
CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-
PRACTIC DE MEDICINĂ URGENTĂ, MD 

Str. Toma Ciorbă nr. 1, MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova 
INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ A MOLDOVEI (UTM), MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 168,  

MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 
(72) CIOBANU Gheorghe, MD    

GROPPA Stanislav, MD    

DOROGAN Valerian, MD    
DUCA Victoria, MD    
DANAUL Serghei, MD    

VIERU Stanislav, MD    
VIERU Tatiana, MD    
PÎRŢAC Ion, MD 

(54) Bloc de control  

 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
 

 
1.1 
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f 2014 0016 
 

 

 
1.2 

 

 

 
 
(51) LOC (9) Cl. 32-00  

(21) f 2014 0041 
(22) 2014.06.19 
(28) 1 

(71) RITLABS S.R.L., MD 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180, of. 102, 
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

(74) POPA Andrei 
(54) Logo  

 
(55) 
Remarc ă: ponderea semantic ă a părţii verbale nu se protejeaz ă. 
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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. 

certifica-
tului 

(15) 
Data 

înregistrării 

(18) 
Valabilitate 

(21) 
Nr.  

de depozit 

(22) 
Data  

de depozit 

(51) 
Clase 

(28) 
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 1555 2014.06.16 2018.09.25 f 2013 0096 2013.09.25 06-01 15 CONFORT S.R.L.,  

FIRMĂ DE PRODUCŢIE  
ŞI COMERŢ, MD 
Str. Mesager nr. 19,  
MD-2069, Chişinău, 
Republica Moldova 

12/2013 

2 1556 2014.06.17 2018.06.21 f 2013 0073 2013.06.21 06-13; 
20-03 

30 (1, 2,3, 5, 
6, 7,8, 9, 
10,11, 

15,16,17, 
20, 21,22, 
23, 24,25, 
26, 27,28, 
29, 30,31, 
32, 33,34, 

35, 38) 

GURDIS Andrian, MD 
Str. Vitalie Tulnic nr. 15,  
MD-2029, Chişinău, 
Republica Moldova 

9/2013 

3 1557 2014.06.26 2018.04.16 f 2013 0041 2013.04.16 09-01, 
03, 05 

5 ALEXEI Serghei, MD 
Str. Alba-Iulia nr. 196, bl. 1, 
ap. 159, MD-2071, Chişinău, 
Republica Moldova 

11/2013 

4 1558 2014.06.30 2018.02.28 f 2013 0016 2013.02.28 09-03 1 FRANZELUŢA S.A., 
COMBINAT DE 
PANIFICAŢIE DIN 
CHIŞINĂU, MD 
Str. Sarmizegetusa nr. 30, 
MD-2032, Chişinău, 
Republica Moldova 

11/2013 

5 1559 2014.06.25 2018.10.02 f 2013 0097 2013.10.02 09-05 4 DEPOFARM S.R.L., MD 
Str. Tighina nr. 30, ap. 2, 
MD-6501, Anenii Noi, 
Republica Moldova 

12/2013 

6 1560 2014.06.30 2018.10.17 f 2013 0099 2013.10.17 11-02 33 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, 
MD-2091, Revaca, Chişinău,  
Republica Moldova 

12/2013 

7 1561 2014.06.26 2018.10.17 f 2013 0101 2013.10.17 11-02 24 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, 
MD-2091, Revaca, Chişinău,  
Republica Moldova 

12/2013 

8 1562 2014.06.16 2018.10.17 f 2013 0102 2013.10.17 11-02 24 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, 
MD-2091, Revaca, Chişinău,  
Republica Moldova 

12/2013 

9 1563 2014.06.26 2018.10.17 f 2013 0103 2013.10.17 11-02 20 GÎRBU Anatolie, MD 
Str. Vasile Alecsandri nr. 4, 
MD-2091, Revaca, Chişinău,  
Republica Moldova 

12/2013 

10 1564 2014.06.16 2018.09.16 f 2013 0095 2013.09.16 12-06 1 FRIPTU Ion, MD 
Str. Pietrarilor nr. 8, bloc 1, 
ap. 20, MD-2021, Chişinău,  
Republica Moldova 

11/2013 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 1565 2014.06.27 2018.10.21 f 2013 0105 2013.10.21 19-08 4 BEJENARI VALERII, 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ, MD 
Str. Plopilor nr.3/2, MD-2026, 
Chişinău, Republica Moldova 

12/2013 

12 1566 2014.06.25 2018.10.28 f 2013 0107 2013.10.28 25-01 1 OBSHCHESTVO  
S OGRANICHENNOI 
OTVETSTVENNOSTYU 
"PROIZVODSTVEN-NAYA 
FIRMA "ALTA - PROFIL", RU 
Sirenevy bulvar, 43, komn. 17, 
105215, Moscow, Federaţia 
Rusă 

12/2013 

13 1567 2014.06.25 2018.10.28 f 2013 0108 2013.10.28 25-01 1 OBSHCHESTVO  
S OGRANICHENNOI 
OTVETSTVENNOSTYU 
"PROIZVODSTVEN-NAYA 
FIRMA "ALTA- PROFIL", RU 
Sirenevy bulvar, 43, komn. 17, 
105215, Moscow, Federaţia 
Rusă 

12/2013 

14 1568 2014.06.16 2018.06.10 f 2013 0058 2013.06.10 26-05 8 CEBOTARESCU Dumitru,  
MD 
Str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82, 
MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

12/2013 

 
 
 

FG4L Lista certificatelor de înregistrare a desenel or 
şi modelelor industriale eliberate în iunie 2014 

 
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 1539 11-02 f 2013 0055 2013.06.07 25 GÎRBU Anatolie, MD 4/2014 
2 1540 19-08 f 2011 0063 2011.09.07 4 "DEVELOPMENT-GROUP" S.R.L., 

ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL 
STRĂIN, MD 

4/2014 

3 1541 19-08 f 2013 0082 2013.07.29 9 ZINCENCO Alexandr, MD 4/2014 
4 1554 19-08 f 2012 0078 2012.08.08 2 ORHEI-VIT S.A., MD 3/2014 
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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, titularul şi adresa, codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul 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) 
Nr. de desene 
şi modele 
industriale  
reînnoite  

(73) 
Titularul şi adresa, 

cod ST.3 OMPI 

(44)(45) 
Nr.  

BOPI 

1 656 2019.06.10 f 2004 0094 2004.06.10 07-06 1 PINCIUC Anatolii, MD 
Str. Ginta Latină nr. 17, bloc 1, ap. 73, 
MD-2044, Chişinău, Republica 
Moldova 

12/2004 
8/2005 

2 724 2019.07.26 f 2004 0122 2004.07.26 09-01 4 SOCIETATEA PE ACŢIUNI DE TIP 
ÎNCHIS "FABRICA DE VINURI  
ŞI CONIACURI DIN TIRASPOL 
"KVINT", MD 
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, 
Republica Moldova 

5/2005 
2/2006 

3 744 2019.07.23 f 2004 0121 2004.07.23 09-05; 
19-08 

9 PROVIDER - EXIM S.R.L., MD 
Str. Chişinăului nr. 1, Goianii Vechi, 
MD-2089, Chişinău, Republica 
Moldova 

6/2005 
2/2006 

4 1189 2019.05.06 f 2009 0029 2009.05.06 06-13 24 "VALAC GRUP" S.R.L., MD 
str. M. Dragan 26/2, ap. 58,  
MD-2044, mun. Chişinău, Republica 
Moldova 

7/2009 
1/2010 
4/2010 

5 1251 2019.07.03 f 2009 0051 2009.07.03 25-02 19 Î.C.S. SHAN LIAN INTERNATIONAL 
GROUP S.R.L., MD 
Str. M. Sadoveanu nr. 42, bloc 6, 
MD-2075, Chişinău, Republica 
Moldova 

10/2009 
9/2010 
2/2011 

 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

 
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) 
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/079841 2012.12.21 AZURFIVE 

CONSULTING 
S.Á.R.L., LU 

Ambalaje pentru 
şerveţele / Packagings  
for wipes / Emballages 
pour lingettes 

09-05 1 (2) 2017.12.21 2/2013 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 DM/080298 2013.02.18 YORULMAZER, 

RAFET EREN, TR 
Masă cu stativ / Trestle 
table / Table à chevalet 

06-03 1 2018.02.18 33/2013 

3 DM/080436 2013.03.22 OMEGA SA 
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

Breloc / Key ring /  
Porte-clés 

03-01 1 2018.03.22 38/2013 

4 DM/080548 2013.04.04 
 

2012.12.03, 
10375, BG 

"EURO 07" AD, BG Logou / Logo / Logo 32-00 1 2018.04.04 39/2013 

5 DM/080768 2013.03.20 FIELDPOINT 
(CYPRUS) LIMITED, 
CY 

Lampă terapeutică / 
Therapeutic lamp / 
Lampe à visée 
thérapeutique 

24-01 1 2018.03.20 37/2013 

6 DM/081617 2013.08.23 
 

2013.06.25, 
002262055-

0001, SI 

KRIZNIK ERIC 
JOSEPH, SI 

Jocuri de ruleta / 
Roulette wheel / 
Roulette de jeux 

21-01 1 2018.08.23 35/2013 

7 DM/081785 2013.09.18 BEBECAR - 
UTILIDADES  
PARA CRIANCA, 
S.A., PT 

Cărucior pentru copii / 
Infant stroller / 
Poussette pour enfant 

12-12 1 2018.09.18 39/2013 

8 DM/081844 2013.08.29 DM-
VERMOGENSVERW
ALTUNGSGESEL- 
LSCHAFT MBH, DE 

Contoare de verificare 
pentru magazine / 
Checkout counters for 
shops / Comptoirs de 
caisse pour magasins 

06-03 4 2018.08.29 41/2013 

 
 
 

 
 

FG4L Lista desenelor şi modelelor industriale înregistrate 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga, 

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, 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) 
Nr. de 

desene şi 
modele 

industriale  
 

(18) 
Valabilitate 

Nr. 
IDB 

1 2 3 4 5 6 7 8 

03-01 DM/080436 2013.03.22 OMEGA SA  
(OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.), CH 

Breloc / Key ring / Porte-clés 1 2018.03.22 38/2013 

06-03 DM/080298 2013.02.18 YORULMAZER, 
RAFET EREN, TR 

Masă cu stativ / Trestle table / 
Table à chevalet 

1 2018.02.18 33/2013 

06-03 DM/081844 2013.08.29 DM-
VERMOGENSVERWA
LTUNGSGESELLSCH
AFT MBH, DE 

Contoare de verificare pentru 
magazine / Checkout counters 
for shops / Comptoirs de 
caisse pour magasins 

4 2018.08.29 41/2013 

09-05 DM/079841 2012.12.21 AZURFIVE 
CONSULTING 
S.Á.R.L., LU 

Ambalaje pentru şerveţele / 
Packagings for wipes / 
Emballages pour lingettes 

1 (2) 2017.12.21 2/2013 

12-12 DM/081785 2013.09.18 BEBECAR – 
UTILIDADES PARA 
CRIANCA, S.A., PT 

Cărucior pentru copii / Infant 
stroller / Poussette pour enfant 

1 2018.09.18 39/2013 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

21-01 DM/081617 2013.08.23 
 

2013.06.25, 
002262055-

0001, SI 

KRIZNIK ERIC 
JOSEPH, SI 

Jocuri de ruleta / Roulette 
wheel / Roulette de jeux 

1 2018.08.23 35/2013 

24-01 DM/080768 2013.03.20 FIELDPOINT 
(CYPRUS) LIMITED, 
CY 

Lampă terapeutică / 
Therapeutic lamp / Lampe  
à visée thérapeutique 

1 2018.03.20 37/2013 

32-00 DM/080548 2013.04.04 
 

2012.12.03, 
10375, BG 

"EURO 07" AD, BG Logou / Logo / Logo 1 2018.04.04 39/2013 

 
 
 

 
 

ND4L Lista desenelor şi modelelor industriale reînnoite 
în Republica Moldova conform Aranjamentului de la H aga,  
aranjate în ordinea numerelor de înregistrare inter naţional ă 

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

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

 

Nr. 
crt. 

(11) 
Nr. înregistrării 

(73)  
Titular, cod ST.3 OMPI 

(28)(20)  
Nr. de desene 
şi modele 

industriale reînnoite 
(nr. desenului  

şi modelului industrial 
reînnoit) 

(17) 
Data expirării 

reînnoirii 

(44)  
Nr. BOPI 

Nr. IDB 

1 2 3 4 5 6 7 

1 DM/045762 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A., CH 

1 2018.11.02(3R) 4/1999 45/2013 

2 DM/045780 PERFORMANCE IN LIGHTING S.P.A, 
IT 

5 2018.11.04(3R) 4/1999 45/2013 

3 DM/045787 SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A., 
IT 

17 2018.11.05(3R) 4/1999 45/2013 

4 DM/045853 BOSE B.V., NL 1 2018.11.16(3R) 4/1999 47/2013 

5 DM/048790 SOREMARTEC S.A., BE 1 2018.10.29(3R) 1/2000 44/2013 

6 DM/064478 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1(2) 2018.10.22(2R) 5/2004 43/2013 

7 DM/064479 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1(3) 2018.10.22(2R) 5/2004 43/2013 

8 DM/064507 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2018.10.22(2R) 5/2004 43/2013 

9 DM/064512 DAIMLER AG, DE 1 2018.10.28(2R) 5/2004 44/2013 

10 DM/064569 ROLEX PROMOTIONS S.A., CH 1 2018.10.23(2R) 6/2004 43/2013 

11 DM/064570 ROLEX SA, CH 5 2018.10.23(2R) 6/2004 43/2013 

12 DM/064579 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1(1) 2018.11.12(2R) 6/2004 46/2013 

13 DM/064580 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2018.11.12(2R) 6/2004 46/2013 
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1 2 3 4 5 6 7 

14 DM/064582 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

3(2, 4, 5) 2018.11.12(2R) 6/2004 46/2013 

15 DM/064590 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2018.11.12(2R) 6/2004 46/2013 

16 DM/064591 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2018.11.12(2R) 6/2004 46/2013 

17 DM/064597 COMPTOIR NOUVEAU DE LA 
PARFUMERIE, FR 

1 2018.11.17(2R) 6/2004 47/2013 

18 DM/064607 COTTIER-ANGELI DAVID, CH 1 2018.10.27(2R) 6/2004 44/2013 

19 DM/064611 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1(2) 2018.11.12(2R) 6/2004 46/2013 

20 DM/064635 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1(4) 2018.11.12(2R) 6/2004 46/2013 

21 DM/064654 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1(2) 2018.11.12(2R) 7/2004 46/2013 

22 DM/064749 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2018.11.12(2R) 7/2004 46/2013 

23 DM/064750 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2018.11.12(2R) 7/2004 46/2013 

24 DM/064819 VITLI KRPAN PROIZVODNJA 
KMETIJSKIH IN GOZDARSKIH 
STROJEV, LITJE BARVNIH KOVIN IN 
AVTOPREVOZI FRANC PIŠEK S.P., 
SI 

1 2018.11.05(2R) 8/2004 43/2013 

25 DM/064858 DAIMLER AG, DE 2 2018.11.05(2R) 8/2004 45/2013 

26 DM/065040 DAIMLER AG, DE 1 2018.11.05(2R) 9/2004 45/2013 

27 DM/065068 MISAL AREXONS S.P.A., IT 1 2018.11.13(2R) 10/2004 43/2013 

28 DM/065115 SALVATORE FERRAGAMO S.P.A., 
IT 

1 2018.11.10(2R) 10/2004 46/2013 

29 DM/065331 DAIMLER AG, DE 2 2018.10.27(2R) 11/2004 44/2013 

30 DM/065420 DAIMLER AG, DE 8 2018.11.21(2R) 12/2004 47/2013 

31 DM/065446 DAIMLER AG, DE 5 2018.11.21(2R) 12/2004 47/2013 

32 DM/065447 DAIMLER AG, DE 4 2018.11.21(2R) 12/2004 47/2013 

33 DM/065561 DAIMLER AG, DE 3 2018.10.27(2R) 1/2005 44/2013 

34 DM/070833 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE SWATCH 
GROUP MANAGEMENT SERVICES 
LTD.), CH 

2 2018.10.23(1R) 3/2009 43/2013 

35 DM/070834 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2018.10.23(1R) 3/2009 43/2013 

36 DM/070890 ELECTROLUX HOME PRODUCTS 
CORPORATION N.V., BE 

2 2018.10.27(1R) 9/2009 44/2013 

37 DM/070894 NATUZZI SPA, IT 23 2018.10.29(1R) 9/2009 44/2013 

38 DM/070895 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2018.10.30(1R) 4/2009 44/2013 

39 DM/070898 SWATCH AG (SWATCH SA) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2018.10.30(1R) 4/2009 44/2013 

40 DM/070907 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

2 2018.11.06(1R) 4/2009 45/2013 

41 DM/070915 SWATCH AG (SWATCH S.A.) 
(SWATCH LTD.), CH 

1 2018.11.11(1R) 4/2009 46/2013 

42 DM/070943 MONTRES JAQUET DROZ SA 
(MONTRES JAQUET DROZ AG) 
(MONTRES JAQUET DROZ LTD.), 
CH 

13 2018.11.12(1R) 4/2009 46/2013 
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1 2 3 4 5 6 7 

43 DM/070955  DAVIDOFF & CIE SA, CH 1 2018.10.23(1R) 9/2009 43/2013 

44 DM/070957 THE SWATCH GROUP 
MANAGEMENT SERVICES AG (THE 
SWATCH GROUP MANAGEMENT 
SERVICES SA) (THE SWATCH 
GROUP MANAGEMENT SERVICES 
LTD), CH 

6(1, 2, 3, 4, 5, 8) 2018.11.20(1R) 4/2009 47/2013 

45 DM/070958 LÉON HATOT SA (LÉON HATOT AG) 
(LÉON HATOT LTD), CH 

4 2018.11.20(1R) 4/2009 47/2013 

46 DM/070959 LÉON HATOT SA (LÉON HATOT AG) 
(LÉON HATOT LTD), CH 

7 2018.11.20(1R) 4/2009 47/2013 

47 DM/070990 BRAUN GMBH, DE 2 2018.11.14(1R) 10/2009 46/2013 

48 DM/071043 S.C. D-TOYS S.R.L., RO 6 2018.12.09(1R) 5/2009 43/2013 

49 DM/071311 SHADYPACK FOR PACKING 
MEDICINAL & FOODSTUFFS, EG 

1 2018.10.28(1R) 9/2009 44/2013 
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VI 
Modificări intervenite în statutul juridic 

al cererilor şi titlurilor de protecţie 
ale obiectelor de proprietate industrială / 

Amendments in the legal status  
of applications and titles of protection  

of industrial property objects 
 

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 present Section there are published amendments made in the legal status of applications 
and titles of protection: amendments of the applicants/rightowners names, addresses thereof; 

data on withdrawn, rejected, refiled in the omitted terms applications; cancelled, reinstated titles of 
protection; deprivations of rights; data on assignment, license, pledge and franchising agreements; 
errata. 

Î 

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

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

Nr. 
crt. 

OPI Nr. 
depozit 

Nr. titlului de 
protecţie 

Nr. 
BOPI 

Date iniţiale Date modificate 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Cerere de 

înregistrare 
a mărcii 

032494 -   5/2013 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 
2 
 

Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

033342 -   9/2013 
 
 
 
 

(540)  

 

(540)  

 

3 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

033647 - 11/2013 
 
 
 
 

(511)  
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 şi 
înlocuitori de cafea; orez; 
tapiocă şi sago; făină şi 
preparate făcute din cereale; 
pâine, produse de patiserie şi 
cofetărie; îngheţată; zahăr, 
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; 
33 - băuturi alcoolice (cu 
excepţia berii); 
35 - publicitate; gestiunea 
afacerilor comerciale; 
administrare comercială; 
lucrări de birou; 
41 - educaţie; instruire; 
divertisment; activităţi sportive 
şi culturale; 
43 - servicii de alimentaţie 
publică; servicii de cazare 
temporară. 

(511)  
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 - sandwich-uri. 
 
 
 
 
 
 
 
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; 
41 - educaţie; instruire; 
divertisment; activităţi sportive şi 
culturale; 
43 - servicii de alimentaţie 
publică; servicii de cazare 
temporară. 

4 Cerere de 
înregistrare 
a mărcii 

033729 - 11/2013 
 
 
 

(730)  
Bd. Moscova nr. 21/5,  
MD-2068, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
Str. Calea Ieşilor nr. 10,  
MD-2069, Chişinău, Republica 
Moldova 

5 Mărci 001346 
001348 

 
001347 
001349 

R 345  
R 347 

 
R 2518  
R 2519 

  7/1994 
10/2004 

 
  2/1995 
12/1995 
10/2004 

(730)  
ALCAN INC., CA 
 
 

(730)  
RIO TINTO CANADA HOLDING 
INC., CA 
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6 Mărci 001390 

001388 
 

001384 
 
 

001719 

R 639  
R 641  

 
R 645  

 
 

R 3990 

11/1994 
  6/2004 

 
11/1994 
  3/2005 

 
  2/1996 
10/1996 
  6/2005 

(730)  
Parkstrasse 51, HAMBURG 
22605, Germania 
 

(730)  
Max-Born-Strasse 4, 22761  
Hamburg, Germania 
 

7 Mărci 001743 
001744 
001746 
001757 
001790 
001752 
001773 
001774 
001731 
001740 
001741 
001742 

 
001735 

 
 

001635 

R 659 
R 660 
R 662  
R 672 
R 676  
R 707  
R 734 
R 735 
R 778 
R 783  
R 784  
R 785  

 
R 827  

 
 

R 2769 

12/1994 
  3/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1/1995 
  3/2005 

 
  8/1995 
  1/1996 
  4/2005 

(730)  
D-51368, Leverkusen, Germania 
 

(730)  
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 
Leverkusen, Germania 
 

8 Mărci 002037 
 
 

002003 
002009 
002010 
002012 
002020 
002021 
002022 
002023 
001997 
001998 
002002 
001996 
001999 

 
002059 

R 867  
 
 

R 985  
R 986  
R 987  
R 989  
R 996  
R 997  
R 998  
R 999  

R 1025  
R 1026 
R 1027  
R 1073  
R 1074  

 
R 2775 

  1/1995 
  3/2005 

 
  3/1995 
  3/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7/1995 
  1/1996 
  3/2005 

(730)  
5-33, Kitahama  
4-chome, Chuo-ku, Osaka, 
Japonia 
 
 

(730)  
27-1, Shinkawa  
2-chome, Chuo-ku, Tokyo  
104-8260, Japonia 
 

9 Marcă 002207 R 1144   3/1995 
  5/2005 

 
 

(730)  
9 Entin Road, Parsippany, 
New Jersey 07054-0430, 
Statele Unite ale Americii 

(730)  
3 University Plaza, Suite 405, 
Hackensack, NJ 07601,  
Statele Unite ale Americii 

10 Marcă 002038 R 1282   5/1995 
  5/2006 

 
 

(730)  
SELECTIA, Institut de 
Cercetari pentru Culturile de 
Cimp, întreprindere de stat, 
MD 

(730)  
Institutul de Cercetari pentru 
Culturile de Cimp "SELECŢIA", 
instituţie publică, MD 

11 Mărci 001464 
 
 
 

001981 

R 1530  
 
 
 

R 1748 

  1/1995 
  6/1995 
10/2004 

 
  3/1995 
  7/1995 
  2/2005 

(730)  
777 Westchester Avenue, 
White Plains, New York 10604, 
Statele Unite ale Americii 
 

(730)  
100 Manhattanville Road,  
Purchase, NY 10577,  
Statele Unite ale Americii 
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12 Mărci 001713 

 
 
 
 
 
 

001712 

R 1715  
 
 
 
 
 
 

R 5766 

  2/1995 
  7/1995 
  5/2007 
  2/2009 
  4/2009 
  6/2009 

 
  2/1998 
  8/1998 
  5/2007 
  2/2009 
  4/2009 
  6/2009 

(730)  
1A, rue Thomas Edison,  
L-1455 Strassen, Grand-Duchy,  
Luxembourg 
 

(730)  
3, rue du Fort Rheinsheim,  
L-2419 Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg,  
Luxembourg 
 

13 Marcă 001993 R 1894   4/1995 
  8/1995 
  6/2004 

 

(730)  
P.O. Box 20029, Sugar Land, 
TX 77496-0029,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
9660 Grunwald Road, Beasley, 
TX 77417-8600,  
Statele Unite ale Americii 

14 Mărci 001350 
001351 
001352 

R 1945  
R 1946  
R 1947 

  9/1995 
10/2004 

 
 

(730) 
400 Perimeter Center-
Terraces North, ATLANTA, 
Georgia 30346, Statele Unite 
ale Americii 

(730)  
55 Glenlake Parkway NE Atlanta, 
Georgia 30328,  
Statele Unite ale Americii 

15 Marcă 001604 R 2202 11/1995 
  3/2005 

 
 

(730)  
ALTIA CORPORATION, FI 
Salmisaarenranta 7, 00180 
Helsinki, Finlanda 

(730)  
Altia Plc., FI 
Porkkalankatu 22, 00180 Helsinki, 
Finlanda 

16 Marcă 001618 R 2204 11/1995 
  3/2005 

 
 

(730)  
ORAS OY, FI 
P.O.Box 40, 26101 Rauma, 
Finlanda 

(730)  
Oraset Oy, FI 
Isometsäntie 2, 26100 Rauma, 
Finlanda 

17 Marcă 002184 R 2443   5/1995 
12/1995 
  5/2005 

(730)  
Purolator Products NA, Inc., 
corporaţia statului Delaware, 
US 

(730)  
PUROLATOR PRODUCTS NA, 
LLC, US 

18 Marcă 002222 R 2529   5/1995 
12/1995 
  4/2005 

(730)  
Lundtoftevej 150, DK-2800 
Kongens Lyngby, Danemarca 

(730)  
Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 
Kongens Lyngby, Danemarca 

19 Mărci 003794 
 
 

004247 

R 2880  
 
 

R 4224 

  1/1996 
  3/2005 

 
  6/1996 
12/1996 
  4/2005 

(730)  
HELENE CURTIS INC., 
corporaţia statului Delaware, 
US 
501Silverside Road, 
WILMINGTON, Delaware 
19809 , Statele Unite ale 
Americii 

(730)  
CONOPCO, INC., US 
700 Sylvan Avenue, Englewood 
Cliffs, NJ 07632,  
Statele Unite ale Americii 

20 Marcă 002182 R 3439   4/1995 
  3/1996 
  4/2005 

 

(730)  
4211 W. Boy Scout Blvd., 
Tampa, Florida 33607,  
Statele Unite ale Americii 

(730)  
5519 West Idlewild Avenue, 
Tampa, Florida 33634-8016,  
Statele Unite ale Americii 

21 Marcă 001888 R 3794   1/1996 
  7/1996 
  3/2005 

(730)  
P.O. Box 244, Bristol, Anglia 

(730) 
121 Winterstoke Road, Bristol, 
BS3 2LL, Regatul Unit  

22 Mărci 005832 
005833 
005835 

 
005834 

R 5686  
R 5687  
R 5688  

 
R 5736 

  2/1998 
  7/1998 
12/2006 

 
  3/1998 
  8/1998 
12/2006 

(730)  
ASIA PACIFIC BREWERIES 
LIMITED, SG 
 

(730)  
HEINEKEN ASIA PACIFIC LTD., 
SG 
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23 Mărci 005832 

005833 
005835 

 
005834 

R 5686 
R 5687  
R 5688  

 
R 5736 

  2/1998 
  7/1998 
12/2006 

 
  3/1998 
  8/1998 
12/2006 

(730)  
HEINEKEN ASIA PACIFIC 
LTD., SG 
 
 

(730)  
HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. 
LTD., SG 
 

24 Mărci 007814 
 
 

015015 
015016 

R 6607 
 
 

12593 
12594 

  3/1999 
  9/1999 

 
  3/2005 
  8/2005 
  6/2009 

(730)  
Viale Cavallotti 11,  
I-60035 JESI (ANCONA), Italia 
 

(730)  
Via Giacomo Leopardi 3/5, 
Castiglione delle Stiviere (MN), 
Italia 
 

25 Marcă 014511 R 12103 11/2004 
  5/2005 
  5/2014 

(730)  
D-51368, Leverkusen, Germania 
 

(730)  
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 
Leverkusen, Germania 

26 Marcă 014709 12244 12/2004 
  5/2005 

(730)  
Metalica-Zuev, întreprindere 
individuală, MD 

(730)  
Metalica-Zuev, S.R.L., MD 

27 Marcă 014361 12430   2/2005 
  7/2005 

 
 
 

(730)  
4211 W. Boy Scout Blvd.,  
Corporate Center II, Tampa, 
Florida  33607, Statele Unite  
ale Americii 

(730)  
5519 West Idlewild Avenue,  
Tampa, Florida 33634-8016,  
Statele Unite ale Americii 
 

28 Marcă 014763 12550   3/2005 
  8/2005 

(730)  
TECCA S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 

(730)  
TECCA S.R.L., societate 
comercială, MD 

29 Marcă 014470 12696   5/2005 
10/2005 

 

(730)  
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2036, 
Chişinău, Republica Moldova 

(730)  
Str. Uzinelor nr. 167, MD-2023, 
Chişinău, Republica Moldova 

30 Mărci 015378 
 
 
 
 
 
 
 

015526 

12941 
 
 
 
 
 
 
 

13763 

  7/2005 
12/2005 
10/2008 
  4/2011 
  5/2011 
  4/2012 
  3/2014 

 
  7/2005 
  7/2006 

(730)  
Str. Anton Crihan nr. 3, bloc 1,  
MD-2009, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

(730)  
Str. Ion Creangă nr. 14,  
bloc 1, ap. 1, MD-2069, Chişinău,  
Republica Moldova 
 

31 Marcă 015113 13182   9/2005 
  2/2006 

 
 

(730)  
Str. Pietrarilor nr. 6, ap. 37,  
MD-2021, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
Str. Colesov nr. 6, ap. 12,  
MD-3101, Bălţi, Republica  
Moldova 

32 Marcă 015237 14012   5/2006 
10/2006 

 
 

(730)  
Bd. Renaşterii nr. 22/8,  
MD-2006, Chişinău, Republica 
Moldova 

(730)  
Bd. Grigore Vieru nr. 22/8,  
MD-2006, Chişinău, Republica 
Moldova 

33 Marcă 018469 14845 12/2006 
  5/2007 

 
 
 

(730)  
TIROTEKS, societate pe acţiuni 
de tip închis, MD 
Octiabrischii Promuzel,  
MD-3300, Tiraspol, Republica 
Moldova 

(730)  
TIROTEX, întreprindere de stat, 
MD 
Centrul Industrial Octombrie,  
MD-3300, Tiraspol, Republica 
Moldova 
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34 Mărci 024481 

 
 

024722 
024791 

 
024726 

 
 

026720 
 
 

029589 

18976 
 
 

19311 
19312 

 
19281 

 
 

21125 
 
 

21758 

  2/2009 
12/2009 

 
  3/2009 
  2/2010 

 
  4/2009 
  2/2010 

 
  7/2010 
  5/2011 

 
10/2011 
  7/2012 

(730)  
Wyse Technology Inc., US 
 
 

(730)  
Wyse Technology L.L.C., US 
 
 

35 Marcă 030226 23272   1/2012 
12/2012 

 
 

(730)  
Str. Gheorghe Tudor nr. 3,  
MD-2028, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)  
Str. Crinilor nr. 5,  
s. Porumbeni, r-nul Criuleni,  
MD-4829, Republica Moldova 

 
 
 
 
 

 
 

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 Cereri de 

înregistrare 
a mărcilor 

034003 
2013.11.12 

 
034227 

2013.12.11 
 

034228 
2013.12.11 

 
034229 

2013.12.11 

-   3/2014 
 

(730)   
Reprezentanţa din  
Moldova a Corporaţiei 
"CHEMONICS  
INTERNATIONAL INC.", 
MD 
Str. Sfatul Ţării nr. 29, 
of. 501-502, MD-2012, 
Chişinău, Republica 
Moldova 
 

(730) 
Instituţia Publică Oficiul 
Naţional al Viei şi Vinului, 
MD 
 
 
Bd. Ştefan cel Mare  
şi Sfînt nr. 162,  
MD-2004, Chişinău, 
Republica Moldova  

2283 
2014.06.11 

 

2 Mărci 021161 
2007.05.23 

 
021160 

2007.05.23 
 

022907 
2008.03.06 

17220 
 
 

17049 
 
 

19543 
 

  5/2008 
10/2008 

 
  5/2008 
11/2008 

 
11/2008 
  3/2010 

(730)   
R&P Bolgar Farm 
S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD 
 
Str. Grenoble nr. 149a,  
MD-2019, Chişinău,  
Republica Moldova 

(730)   
RNP Pharmaceuticals 
S.R.L., întreprindere mixtă, 
MD 
 
MD-4820, s. Dolinnoe, 
Criuleni, Republica  
Moldova  

2284 
2014.06.12 

 

3 Marcă 013400 
2003.06.10 

 

11130   4/2004 
10/2004 
  3/2009 
10/2009 
  4/2011 
10/2013 
11/2013 

(730)  
VITA S.R.L.,  
casă de comerţ, MD 
Str. Mesager nr. 16,  
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
REAZANOVA Elena, MD 
 
Str. Miron Costin nr. 11, 
bloc 3, ap. 24,  
MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova  

2287 
2014.06.13 
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4 Marcă  029111 

2011.04.14 
 

23205   8/2011 
11/2012 

(730)   
Individualinâi predprinimateli 
Markov Arkadii Olegovici, RU 
Oktiabriskii pr., d. 189/1, kv. 56, 
g. Liuberţî, Moscovskaia 
oblasti 130090, Federaţia 
Rusă 

(730)  
Brooksburnett Investments Ltd, 
CY 
Sofias Tsirou 9, Toulla Court 
3, 2nd Fl., Flat/Office 22, 
3021, LIMASSOL, Cipru 

2288 
2014.06.13 

 

5 Marcă  029330 
2011.06.08 

 

23090  9/2011 
10/2012 

(730)   
REPREZENTANŢA 
DUNAPACK RAMBOX 
PRODIMPEX S.R.L., MD 
Str. Bucureşti nr. 67,  
MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 

(730)   
Mosburger GmbH, AT 
 
 
Ketzergasse 112,  
A-1230 Wien, Austria 
  

2289 
2014.06.16 

 

6 Mărci  014546 
2004.04.14 

 
018085 

2005.11.21 
 

11357 
 
 

13687 

  7/2004 
11/2004 

 
  1/2006 
  6/2006 

(730)   
ORHEI-VIT S.A., MD 
 
Str. Stejarilor nr. 20,  
MD-3500, Orhei, Republica 
Moldova 
 

(730)   
REAZANOVA Elena, MD 
 
Str. Miron Costin nr. 11,  
bloc 3, ap. 24, MD-2068, 
Chişinău, Republica Moldova  

2290 
2014.06.16 

 

7 Marcă  019703 
2006.07.24 

 

15903   9/2007 
  2/2008 

(730)    
LEOGRANT S.R.L., 
întreprindere cu capital 
străin, MD 
Str. Mitropolit Varlaam nr. 
77, MD-2012, Chişinău, 
Republica Moldova 
 

(730)  
LEOGRAND HOTEL S.R.L., MD 
 
 
Str. Mitropolit Varlaam  
nr. 77, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova  

2291 
2014.06.18 

 

 
 
 

 
 

Lista contractelor de licenţă 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială,  

numărul şi data depozitului, numărul titlului de protecţie, numărul BOPI, date despre  
licenţiator, date despre licenţiat, informaţii privind contractul de licenţă, numărul  

şi data înregistrării contractului 

Nr. 
crt. 

OPI Nr. şi data 
depozitului 

Nr. titlului  
de protec-

ţie 

Nr. 
BOPI 

Licenţiar Licenţiat Informaţii privind 
contractul de licenţă 

Nr. şi data 
înregistrării 
contractului 

1 Brevet 
Eurasia-
tic 

 EA 018044  UCB Pharma S.A., 
BE 
 
Allée de la  
Recherche 60, 
1070 Brussels, 
Belgium 

R-PHARM, Closed Joint 
Stock Company, RU 
 
Str. Berzarina, 19/1, 
123154, Moscova, 
Federaţia Rusă 

1. Licenţă exclusivă.  
2. Termenul de acţiune 
al contractului – 
perioada de valabilitate 
a brevetului. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Moldova.  

2285 
2014.06.12 

 

2 Marcă 007931 
1998.06.23 

 

R 6468   3/1999 
  7/1999 
11/2005 
  8/2009 
  9/2009 

"MOREN 
GROUP" S.A., LV 
 
BELIZ, BELIZ 
CITY, LV - 1011, 
RIGA, Letonia 
 
 

INTER-TABAC S.R.L., 
societate comercială, 
MD  
Str. Molodiojnaia nr. 5, 
MD-6101, Ceadîr-
Lunga, UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 
  

1. Licenţă exclusivă.  
2. Termenul de acţiune 
al contractului – 
perioada de valabilitate 
a mărcii. 
3. Teritoriul de acţiune – 
Republica Molodva. 

2286 
2014.06.12 
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Radieri din Registrul naţional al contractelor  
de franchising 

 
Prin decizia nr. 2461 din 16.06.2014 se radiază informaţia privind contractul de franchising 

nr. 30 încheiat între franchiserul AVENS GRUP S.R.L., societate comercială, MD şi franchisse 
„CEZAR – GRUP” S.R.L., MD, înregistrat la 16.01.2014, referitor la marca nr 20934, în temeiul ce-
rerii de radiere a contractului de franchising din 29.05.2014. 

 
Prin decizia nr. 2462 din 16.06.2014 se radiază informaţia privind contractul de franchising 

nr. 34 încheiat între franchiserul AVENS GRUP S.R.L., societate comercială, MD şi franchisse 
„CEZAR – GRUP” S.R.L., MD, înregistrat la 17.04.2014, referitor la marca nr 20934, în temeiul ce-
rerii de radiere a contractului de franchising din 29.05.2014. 

 
 

Acorduri adiţionale la contractele de gaj 
 

Prin decizia nr. 66 din 17 iunie 2014 se înregistrează acordul adiţional nr. 1 din 07.02.2014 la 
contractul de gaj nr. 21 încheiat între RAIFFEISEN BANK S.A. şi DUFA DEUTEK SA, societate 
comercială, RO, înregistrat la 25.11.2013, referitor la marca nr. 16443, în temeiul demersului părţi-
lor depus la AGEPI la 07.05.2014. 

 
 
Prin decizia nr. 67 din 17 iunie 2014 se înregistrează acordul adiţional nr. 1 din 07.02.2014 la 

contractul de gaj nr. 22 încheiat între RAIFFEISEN BANK S.A. şi DUFA DEUTEK SA, societate 
comercială, RO, înregistrat la 25.11.2013, referitor la marca nr. 19230, în temeiul demersului părţi-
lor depus la AGEPI la 07.05.2014. 

 
 

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 MD a 2011 0103 2011.11.08 2014.05.05 5/2013 

 
 

FC9A Lista cererilor de brevet de invenţie respinse 
 

Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 
numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată cererea de brevet  
de invenţie, data adoptării hotărârii de respingere a cererii, articolul din Legea nr. 50-XVI/2008  

în baza căruia a fost respinsă cererea 
 

Nr. crt. Cod ST.3 
OMPI  

(21) Nr. depozit (22) Data depozit (41) Nr. BOPI Data hotărârii de 
respingere 

Art.   

1 MD a 2012 0115 2012.11.30 - 2014.05.15 art. 10 
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MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008 (cu dreptul de restabilire) 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ 
"MECAGRO", MD 

3347 a 2006 0294 2006.12.26 2013.12.26 

2 SOCOLOV Valerii, MD 3632 a 2002 0012 2001.12.26 2013.12.26 
3 SOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL  

DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD 
3784 a 2006 0292 2006.12.25 2013.12.25 

4 ŞCHILIOV Dumitru, MD;  
ŞCHILIOV Vladimir, MD 

3805 a 2007 0346 2007.12.26 2013.12.26 

5 INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

3865 a 2008 0291 2008.12.19 2013.12.19 

6 INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE  
A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

3866 a 2008 0292 2008.12.19 2013.12.19 

7 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;  
INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3930 a 2008 0290 2008.12.15 2013.12.15 

8 INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

3970 a 2008 0293 2008.12.23 2013.12.23 

9 ŞCHILIOV Vladimir, MD;  
ŞCHILIOV Dumitru, MD 

4007 a 2007 0347 2007.12.26 2013.12.26 

 
 
 

MM4A Lista brevetelor de invenţie a căror valabilitate  
a încetat înainte de termen prin neachitarea taxei  

de menţinere în vigoare a brevetului, conform art. 68  
din Legea nr. 50-XVI/2008, pentru care termenul  

de restabilire a expirat 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii   

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data 
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 2 3 4 5 6 
1 BABII Sergiu, MD 2057 a 2002 0047 2002.01.10 2013.01.10 
2 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", 

MD 
3530 a 2007 0020 2007.01.26 2013.01.26 

3 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3658 a 2008 0025 2008.01.29 2013.01.29 
4 INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI  

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 
3685 a 2008 0024 2008.01.29 2013.01.29 

5 CERNICOV Veaceslav, MD 3746 a 2008 0009 2008.01.14 2013.01.14 
6 INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE  

A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

3761 a 2008 0020 2008.01.25 2013.01.25 
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1 2 3 4 5 6 
7 INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", 

MD 
3764 a 2008 0019 2008.01.24 2013.01.24 

8 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3775 a 2008 0011 2008.01.15 2013.01.15 
9 INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE  

A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE  
A MOLDOVEI, MD 

3791 a 2008 0021 2008.01.25 2013.01.25 

10 UNIVERSITATEA  AGRARĂ DE STAT  
DIN MOLDOVA, MD 

3876 a 2008 0016 2008.01.22 2013.01.22 

11 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD 3896 a 2008 0022 2008.01.25 2013.01.25 
12 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD 3961 a 2008 0003 2008.01.09 2013.01.09 
13 TOPALĂ Pavel, MD 3974 a 2008 0017 2008.01.23 2013.01.23 

 

 
 
 

FA9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  
de scurtă durată 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 de scurtă durată  

 
Nr.  
crt. 

Cod ST.3 OMPI  (21) Nr. depozit (22) Data depozit Data retragerii (41) Nr. 
BOPI 

1 MD s 2013 0072 2013.04.19 2014.05.26 - 
2 MD s 2012 0135 2012.10.01 2014.05.26 - 
3 MD s 2013 0101 2013.06.06 2014.05.21 - 

 
 
 

FC9Y Lista cererilor de brevet de invenţie  
de scurtă durată respinse 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, codul ţării conform normei ST.3 OMPI, 

numărul depozitului, data depozitului, numărul BOPI în care a fost publicată  
cererea de brevet de invenţie de scurtă durată, data adoptării hotărârii  

de respingere a cererii, articolul din Legea nr.50-XVI/2008  
în baza căruia a fost respinsă cererea 

 
Nr.  
crt. 

Cod ST.3 
OMPI  

(21) Nr. depozit (22) Data depozit (41)  Nr. 
BOPI 

Data hotărârii  
de respingere 

Art.   

1 MD s 2013 0068 2013.04.16 - 2014.05.22 art. 8 
2 MD s 2013 0077 2013.04.29 - 2014.05.05 art. 12(2) 
3 MD s 2013 0116 2013.07.01 - 2014.05.20 art. 12(2) 
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MM9Y Lista brevetelor de invenţie de scurtă durată  

a căror valabilitate a încetat înainte de termen  
prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare  

a brevetului, conform art. 68 din Legea nr. 50-XVI/2008  
(cu dreptul de restabilire) 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  

numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii  
 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI 
(11) Nr. 
brevet 

(21) Nr. 
depozit 

(22) Data  
depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 SERAFIMCIUC Nicolai, MD;  
BOGULEAN Oleg, MD 

166 s 2009 0205 2009.11.02 2013.11.02 

2 CEAPA Grigore, MD 495 s 2011 0168 2011.11.02 2013.11.02 
3 UNIVERSITATEA TEHNICĂ  

A MOLDOVEI, MD 
90 s 2008 0032 2008.12.04 2013.12.04 

4 CECAN Pavel, MD 390 s 2010 0210 2010.12.07 2013.12.07 
5 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI 

DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;  
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE  
ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI  
DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD 

20 s 2008 0038 2008.12.18 2013.12.18 

6 UNIVERSITATEA DE STAT  
DIN MOLDOVA, MD 

151 s 2009 0001 2008.12.30 2013.12.30 

7 UNIVERSITATEA DE STAT  
DIN MOLDOVA, MD 

105 s 2009 0002 2008.12.30 2013.12.30 

 
 
 

MM4K Lista certificatelor de înregistrare a modelelor  
de utilitate a căror valabilitate a încetat înainte de termen 

prin neachitarea taxei de menţinere în vigoare a  
certificatului de înregistrare, conform pct. 400, alin. 3  

din Regulamentul privind procedura de depunere  
şi examinare a cererii de brevet de invenţie şi de  

eliberare a brevetului, aprobat prin Hotărârea  
Guvernului nr. 528 din 01.09.2009 

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

numărul certificatului, numărul depozitului, data depozitului, data încetării valabilităţii 
 
Nr. 
crt. 

(73) 
Titular, cod ST. 3 OMPI 

(11) 
Nr. certificat 

(21) 
Nr. depozit 

(22) 
Data depozit 

Data încetării 
valabilităţii 

1 INSTITUTUL DE TEHNICĂ 
AGRICOLĂ "MECAGRO", MD 

167 u 2007 0030 2007.12.11 2013.12.11 
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MM9E Lista brevetelor pentru soi de plantă a căror  

valabilitate a încetat înainte de termen prin neachitarea 
taxei de menţinere în vigoare a brevetului, conform  

art. 59 din Legea nr. 39-XVI/2008, pentru care termenul  
de restabilire a expirat 

Se publică următoarele date: numărul curent, titularul şi codul ţării conform normei ST.3 OMPI,  
numărul brevetului, numărul depozitului, data depozitului, data publicării hotărârii de acordare  

a brevetului, data încetării valabilităţii 

Nr. 
crt. 

(73) Titular, cod ST.3 OMPI (11) Nr.  
brevet 

(21) Nr. depozit (22) Data  
depozit 

(45) Data 
publicării 
hotărârii  

de acordare 

Data încetării 
valabilităţii 

1 INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC  
DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE, MD 

11 v 2000 0007 2000.11.28 2005.01.31 2013.01.31 

2 INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC  
DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII 
ALIMENTARE, MD 

12 v 2000 0008 2000.11.28 2005.01.31 2013.01.31 

 
 

Date cu privire la divizarea cererilor de înregistrare  
a obiectelor de proprietate industrială 

 
Se publică următoarele date: numărul curent, obiectul de proprietate industrială, data depunerii ce-

rerii de divizare, datele referitoare la; cererea supusă divizării (numărul BOPI  
în care a fost publicată cererea, numărul de depozit, data de depozit, lista produselor/serviciilor 

conform CIPS); cererea divizată şi cererea divizionară (numărul de depozit, data de depozit,  
lista produselor/serviciilor conform CIPS) 

 
 
 

Nr. 
crt. 

 
 

OPI/ data 
depunerii 
cererii de 
divizare 

Datele referitoare la cererea supu-
să divizării 

 
 
 

Datele referitoare la cererea 
divizată 

 
 

Datele referitoare la cererea 
divizionară 

 
 

1 2 6 4 7 

1 
 
 

Cerere de 
înregistrare  
a mărcii/ 
 
2013.10.29 
 

(441) BOPI 11/2010 
(210) 026832 
(220) 2010.03.09 
(511) NCL(9)  
 
07 - aparate electrice de sudare; 
aparate (maşini) pentru producţia 
de băuturi carbogazoase; aparate 
de sudare cu gaz; aparate de 
vulcanizare; aparate pentru purifi-
carea acetilenei; pompe de bere; 
aparate pentru producerea apei 
carbogazoase; maşini poligrafice 
de vopsit; aeratoare; vase de ex-
pansiune (părţi de maşini); tobe 
(părţi de maşini); bobine mecanice 
pentru furtunuri; betoniere (ma-
şini); tambure (părţi de maşini); 
bobine pentru războaie de ţesut; 

 
(210) 026832 
(220) 2010.03.09 
(511) NCL(9)  
 
07 - aparate electrice de suda-
re; aparate (maşini) pentru 
producţia de băuturi carboga-
zoase; aparate de sudare cu 
gaz; aparate de vulcanizare; 
aparate pentru purificarea 
acetilenei; pompe de bere; 
aparate pentru producerea 
apei carbogazoase; maşini 
poligrafice de vopsit; aeratoa-
re; vase de expansiune (părţi 
de maşini); tobe (părţi de ma-
şini); bobine mecanice pentru 
furtunuri; betoniere (maşini); 

 
(210)033911 
(220) 2010.03.09 
(511) NCL(9)  
 
09- DVD-playere, distribuitoa-
re de bilete; automate de mu-
zică preplătite; distribuitoare 
automate; autopompe pentru 
incendii; roboţi telefonici; acu-
mulatoare electrice; acumula-
toare electrice pentru vehicule; 
actinometre; alidade; altimetre; 
ampermetre; anemometre; 
anozi; antene; anticatozi; aper-
tometre (optice); echipamente 
pentru scafandri; aparate de 
frecvenţă înaltă; instrumente şi 
maşini pentru testarea materi-
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coşuri, ţevi de fum, cămine pentru 
cazane de abur; grape; buldozere; 
buncăre pentru descărcare meca-
nică; maşini de găurit pentru ope-
raţiunile miniere; ridicătoare de 
vagoane; role de colorat pentru 
tipografii; cilindri de laminoare; 
arbori, arbori cotiţi şi cu manivele; 
arbori de transmisie; supape (părţi 
de maşini); ventilatoare pentru 
motoare; fierăstraie (părţi de ma-
şini); cuzineţi (părţi de maşini); 
încălzitoare de apă (părţi de ma-
şini); porţi; platforme de foraj; ma-
şini de tuns iarba (maşini); garni-
turi de cardă; generatoare de cu-
rent electric de urgenţă;  alterna-
toare;  generatoare de curent con-
tinuu; generatoare de curent con-
tinuu pentru biciclete; generatoare-
le de curent electric; generatoare 
electrice;  tobe de eşapament 
pentru motoare; fronturi (cap de 
lucru) pentru foraj (detalii de ma-
şini); fronturi (cuţit) pentru foraj 
(detalii de maşini); capete de ci-
lindri; suflaiuri de sudare cu gaz; 
greble mecanice; dezbrobonitoare 
(maşini); trepidare de maşini (sau 
părţi de maşini); colectoare de 
nămol (maşini); gudronatoare; 
motoare; motoare hidraulice; mo-
toare pentru aeronave; motoare 
pentru avioane, motoare pentru 
vehicule pe pernă de aer; motoare 
pneumatice; motoare cu reacţiune; 
motoare pentru nave marine; mo-
toare de tracţiune; degazoare de 
apă de alimentare; dezintegratoa-
re; timpane (detalii de maşini de 
imprimare); dispozitiv de prindere 
pentru scule de tăiere ale maşini-
lor, strungurilor; suporturi pentru 
scule de tăiere (detalii maşini); 
degazator; dispozitive reductoare 
de tensiune; diafragme, membra-
ne pentru pompe; dălţi pentru 
maşini; cricuri (maşini); cricuri pe 
şine; covor rulant, burghie de mâ-
nă electrice; mori electrice de uz 
casnic; combine; combine-liante; 
piatră de moară; dinţi pentru ma-
şini de greblat; dezintegratoare 
(maşini) pentru scopuri industriale; 
injectoare pentru motoare; incuba-
toare pentru ouă; scule de taiere 
(părţi de maşini); unelte manuale 
(cu excepţia celor acţionate ma-
nual);evaporatoare de aer; cabes-
tane; calandre; calandre de aburi 
portabile pentru ţesături; escava-
toare pentru săpat tranşee; carbu-
ratori; culisoare  pentru   maşini de 
tricotat; motoare şi carcase de 
motor; compresoare rutiere; supa-
pe de presiune (părţi de maşini); 
supape cu balamale (părţi de ma-
şini); chei electrice pentru deschis 
conserve; capot (de maşini); roţi 
pentru vehicule; roţi, altele decât 
cele pentru vehicule terestre; co-
lectoare de piatră de cazan în 
cazanele de abur; saboţi de frâne 

tambure (părţi de maşini); 
bobine pentru războaie de 
ţesut; coşuri, ţevi de fum, că-
mine pentru cazane de abur; 
grape; buldozere; buncăre 
pentru descărcare mecanică; 
maşini de găurit pentru opera-
ţiunile miniere; ridicătoare de 
vagoane; role de colorat pen-
tru tipografii; cilindri de lami-
noare; arbori, arbori cotiţi şi cu 
manivele; arbori de transmisie; 
supape (părţi de maşini); ven-
tilatoare pentru motoare; fie-
răstraie (părţi de maşini); cuzi-
neţi (părţi de maşini); încălzi-
toare de apă (părţi de maşini); 
porţi; platforme de foraj; ma-
şini de tuns iarba (maşini); 
garnituri de cardă; generatoa-
re de curent electric de urgen-
ţă;  alternatoare;  generatoare 
de curent continuu; generatoa-
re de curent continuu pentru 
biciclete; generatoarele de 
curent electric; generatoare 
electrice;  tobe de eşapament 
pentru motoare; fronturi (cap 
de lucru) pentru foraj (detalii 
de maşini); fronturi (cuţit) pen-
tru foraj (detalii de maşini); 
capete de cilindri; suflaiuri de 
sudare cu gaz; greble mecani-
ce; dezbrobonitoare (maşini); 
trepidare de maşini (sau părţi 
de maşini); colectoare de nă-
mol (maşini); gudronatoare; 
motoare; motoare hidraulice; 
motoare pentru aeronave; 
motoare pentru avioane, mo-
toare pentru vehicule pe pernă 
de aer; motoare pneumatice; 
motoare cu reacţiune; motoare 
pentru nave marine; motoare 
de tracţiune; degazoare de 
apă de alimentare; dezintegra-
toare; timpane (detalii de ma-
şini de imprimare); dispozitiv 
de prindere pentru scule de 
tăiere ale maşinilor, strunguri-
lor; suporturi pentru scule de 
tăiere (detalii maşini); degaza-
tor; dispozitive reductoare de 
tensiune; diafragme, membra-
ne pentru pompe; dălţi pentru 
maşini; cricuri (maşini); cricuri 
pe şine; covor rulant, burghie 
de mână electrice; mori elec-
trice de uz casnic; combine; 
combine-liante; piatră de moa-
ră; dinţi pentru maşini de gre-
blat; dezintegratoare (maşini) 
pentru scopuri industriale; 
injectoare pentru motoare; 
incubatoare pentru ouă; scule 
de taiere (părţi de maşini); 
unelte manuale (cu excepţia 
celor acţionate manu-
al);evaporatoare de aer; ca-
bestane; calandre; calandre 
de aburi portabile pentru ţesă-
turi; escavatoare pentru săpat 
tranşee; carburatori; culisoare  

alelor (cu excepţia echipamen-
telor medicale); aparate de 
teleghidaj; aparate electrodi-
namice pentru comanda de la 
distanţă a macazurilor de căi 
ferate; aparate electrodinami-
ce pentru comanda la distanţă 
a semnalelor; echipamente de 
monitorizare şi control electri-
ce; aparatură de înregistrare a 
sunetelor; aparate de distilare 
de uz ştiinţific; aparate de 
difracţie (microscopie); apara-
te pentru analiza compoziţiei 
aerului; dispozitive de numărat 
timbre poştale; aparate pentru 
transmisia sunetului; aparate 
electrice pentru sudura amba-
lajelor de plastic; aparate de 
fermentat pentru laborator; 
aparate de tăiat cu arc electric; 
aparate de sudură electrică; 
aparate de respiraţie, cu ex-
cepţia celor de respiraţie artifi-
cială; aparate de respiraţie 
subacvatică; aparate şi insta-
laţii pentru producerea de raze 
X (cu excepţia celor de uz 
medical); case de numărat 
banii; aparate electrice de 
comutare; staţii telefonice; 
alambicuri pentru experienţe 
de laborator; aparate de pro-
iecţie; radiaţii Roentgen (cu 
excepţia celor de uz medical); 
radiaţii Roentgen pentru sco-
puri industriale; aparate de 
sudură electrică; 
fotocopiatoare; semnalizatoare 
(intermitente); aparate stereo-
scopice; telegrafe (aparate); 
aparate telefonice; aparate 
transmiţătoare (telecomunica-
ţii); telecopiatoare; aparate 
fototelegrafice; aparate electri-
ce de aprindere la distanţă; 
hidrometre pentru acid; hidro-
metre pentru măsurarea den-
sităţii soluţiilor acide; aerome-
tre pentru acizii din baterii; 
aerometre; balize, balize lumi-
noase; barometre; baterii ano-
dice; baterii galvanice; baterii 
pentru lanterne; baterii pentru 
sisteme de aprindere; baterii 
solare; balanţe romane 
(steelyards), pompe de com-
bustibil pentru staţiile de servi-
cii tehnice; betatroane; bino-
cluri; etichete electronice pen-
tru mărfuri; benzi magnetice 
(calculatoare); unităţi de me-
morie pentru calculatoare; 
furtunuri de incendiu; brăţări 
de identificare magnetice; 
pânze de cort pentru lucrări de 
salvare; geamanduri de sem-
nalizare; geamanduri de salva-
re; geamanduri de marcare; 
compasuri; vacuumetre; elec-
trolizoare; variometre; cântare; 
cântare de birou pentru scri-
sori; pod-basculă; cântare de 
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(părţi de maşini); inele pentru rul-
menţi cu bile; inele de piston; inele 
pentru lubrifianţi (piese de maşini); 
combine; combine de cărbune; 
truse pentru cazane de abur, ma-
şini; compresoare (maşini); com-
presoare de aer (instalaţii pentru 
garaj); compresoare pentru frigide-
re; transportoare (maşini); bandă 
transportoare; convertoare pentru 
topirea oţelului; condensatoare de 
aer; condensatoare de abur (părţi 
de maşini); săpătoare (maşini); 
maşini de fixat piloni; lănci termice 
cu oxigen pentru foraj (maşini); 
alimentatoare mecanice  pentru 
vite; maşini de tăiat rădăcini; cutii 
pentru matricele de imprimare; 
cutii de transmisie; casetă pentru 
lubrifianţi (părţi de maşini); carca-
se de maşini; cositoare; cazane de 
abur; râşniţe de cafea (cu excepţia 
celor de mână); macarale (părţi de 
maşini sau de motoare); macarale 
de pod; macarale derrick; robinete 
(separatoare de apă); pistoane de 
vopsit; manivele (părţi de maşini); 
cercuri pentru ceramică; discuri de 
ascuţit; discuri de şlefuire (părţi de 
maşini); cultivatoare (maşini); 
cultivatoare-tractor; brăzdare de 
plug; transportoare pentru benzi; 
magnetou de aprindere; magnetou 
de aprindere pentru motoare; ma-
nipulatoare automate (maşini); 
cutii de unsoare (detalii de maşini); 
maşini de bătut unt; matrice de 
imprimat; volanţi (maşini); maşini 
de tuns animale; maşini (strunguri) 
pentru industria textilă; maşini 
pentru fabricarea hârtiei; vibratoa-
re, maşini industriale; maşini su-
flante; maşini de tricotat; maşini de 
îndoire a ţevilor; maşini de călcat; 
maşini de exploatare a minelor; 
utilaje pentru scoaterea plaselor 
de pescuit; maşină de sigilare a 
sticlelor; maşini pentru sigilare 
industriale; maşini pentru gofrare, 
ştanţare; maşini pentru gravat; 
maşini de finisat; maşini de fărâmi-
ţare, eliminare a deşeurilor, restu-
rilor; maşini de ascuţit lame, freze; 
utilaje pentru lucrări de terasa-
ment; maşini de confecţionat cor-
doane; maşini pentru fabricarea 
dantelei; maşini pentru fabricarea 
untului (din lapte etc.); utilaje pen-
tru fabricarea ţigărilor, în mod 
industrial; maşini pentru fabricarea 
crenvurştilor; maşini pentru pro-
ducţia stereotipurilor; utilaje pentru 
fabricarea ţesăturilor tricotate; 
maşini de fărâmiţat; maşini pentru 
vopsire; maşini de spălat sticle; 
maşini de spălat vase; maşini 
pentru umplerea sticlelor; maşini 
pentru întinderea firelor la paletele 
de tenis; maşini pentru prelucrarea 
pielii; maşini pentru prelucrarea 
laptelui; maşini pentru prelucrarea 
sticlei; maşini pentru prelucrarea 
tutunului; decorticatoare de cerea-

pentru   maşini de tricotat; 
motoare şi carcase de motor; 
compresoare rutiere; supape 
de presiune (părţi de maşini); 
supape cu balamale (părţi de 
maşini); chei electrice pentru 
deschis conserve; capot (de 
maşini); roţi pentru vehicule; 
roţi, altele decât cele pentru 
vehicule terestre; colectoare 
de piatră de cazan în cazanele 
de abur; saboţi de frâne (părţi 
de maşini); inele pentru rul-
menţi cu bile; inele de piston; 
inele pentru lubrifianţi (piese 
de maşini); combine; combine 
de cărbune; truse pentru ca-
zane de abur, maşini; compre-
soare (maşini); compresoare 
de aer (instalaţii pentru garaj); 
compresoare pentru frigidere; 
transportoare (maşini); bandă 
transportoare; convertoare 
pentru topirea oţelului; con-
densatoare de aer; condensa-
toare de abur (părţi de maşini); 
săpătoare (maşini); maşini de 
fixat piloni; lănci termice cu 
oxigen pentru foraj (maşini); 
alimentatoare mecanice  pen-
tru vite; maşini de tăiat rădă-
cini; cutii pentru matricele de 
imprimare; cutii de transmisie; 
casetă pentru lubrifianţi (părţi 
de maşini); carcase de maşini; 
cositoare; cazane de abur; 
râşniţe de cafea (cu excepţia 
celor de mână); macarale 
(părţi de maşini sau de motoa-
re); macarale de pod; macara-
le derrick; robinete (separatoa-
re de apă); pistoane de vopsit; 
manivele (părţi de maşini); 
cercuri pentru ceramică; dis-
curi de ascuţit; discuri de şle-
fuire (părţi de maşini); cultiva-
toare (maşini); cultivatoare-
tractor; brăzdare de plug; 
transportoare pentru benzi; 
magnetou de aprindere; mag-
netou de aprindere pentru 
motoare; manipulatoare auto-
mate (maşini); cutii de unsoare 
(detalii de maşini); maşini de 
bătut unt; matrice de imprimat; 
volanţi (maşini); maşini de 
tuns animale; maşini (strun-
guri) pentru industria textilă; 
maşini pentru fabricarea hârti-
ei; vibratoare, maşini industria-
le; maşini suflante; maşini de 
tricotat; maşini de îndoire a 
ţevilor; maşini de călcat; ma-
şini de exploatare a minelor; 
utilaje pentru scoaterea plase-
lor de pescuit; maşină de sigi-
lare a sticlelor; maşini pentru 
sigilare industriale; maşini 
pentru gofrare, ştanţare; ma-
şini pentru gravat; maşini de 
finisat; maşini de fărâmiţare, 
eliminare a deşeurilor, resturi-
lor; maşini de ascuţit lame, 

precizie; balize (jaloane de 
marcare - instrumente geode-
zice); camere video; casete 
pentru camere video; videote-
lefoane; ecrane video; vizoare 
pentru aparate fotografice; 
fişe; prize de curent; şuruburi 
micrometrice pentru dispoziti-
ve şi instrumente optice; vis-
cozimetre; conjunctoare; un-
dametre; voltmetre; porţi pen-
tru parcări ale vehiculelor (cu 
plată în avans (preplată)); 
semnale mecanice; clapete 
închise (electrice); redresoare 
de curent; calibre (instrumente 
de măsurare); aparate pentru 
analiza gazelor; gazometre; 
galvanometre; aparate helio-
grafice; higrometre; hidrome-
tre; greutăţi; vizoare optice 
pentru uşi; holograme; trasa-
toare paralele; difuzoare; fire 
cu plumb pentru loturi şi son-
de; plombe de fire cu plumb; 
telemetre; densimetre; densi-
tometre; componente optice; 
detectoare; detectoare de 
helenium; detectoare de fum; 
detectoare a monedelor falsifi-
cate; diapozitive (fotografie); 
diapozitive (aparate de proiec-
ţie); diafragme pentru aparate 
fotografice; dictafoane; dina-
mometre; dischete; discuri 
acustice; discuri magnetice; 
discuri optice; discuri de cal-
cul; unităţi de disc pentru cal-
culatoare (drivere); unităţi de 
disc (drivere) cu schimbare 
automată a discurilor (pentru 
computere); cipuri ADN; pa-
nouri de semnalizare electro-
nice; capacitate (măsuri de -); 
veste pentru înot; veste anti-
glonţ; veste de salvare; fire de 
identificare pentru cabluri elec-
trice; cleme nazale pentru 
înotători şi scafandri; lacăte 
electrice; emiţătoare de sem-
nale electronice (dispozitive de 
avertizare); sonerii electrice de 
avarie; sonerii electrice de uşi; 
sonerii de avertizare; aparate 
pentru transmiterea sunetului; 
oglinzi pentru lucrări de in-
specţie; semnalizări luminoase 
sau mecanice; semnalizări 
luminoase; sonde de adânci-
me; sonde de uz ştiinţific; 
buzere; buzere electrice; ace 
pentru pick-up-uri; calibre 
(instrumente de măsură); indi-
catoare (aparate de măsurare) 
de presiune; simulatoare pen-
tru conducerea sau testarea 
vehiculelor; invertoare (electri-
ce); indicatoare de presiune; 
indicatoare (electrice); indica-
toare de temperatură; incuba-
toare pentru culturi bacteriene; 
instrumente de măsură; in-
strumente matematice; in-
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le; maşini pentru lucrările de vopsi-
re; maşini de rafinat; maşini de 
curăţare pentru fructe şi legume; 
maşini pentru imprimare pe plăci 
de metal (foi); maşini pentru bra-
saj; maşini pentru vopsire de pro-
tecţie; maşini pentru tăierea, în-
dreptarea şi şlefuirea pielii; maşini 
pentru producţia de asfalt; maşini 
pentru producţia de paste făinoa-
se; maşini pentru producţia de 
zahăr, maşini pentru combaterea 
buruienilor; maşini de cernere a 
zgurii, cenuşii; maşini pentru co-
voare (electrice); maşini şi aparate 
pentru şlefuire; maşini pentru ajus-
tări; presă de perforat; maşini 
pentru nituit; maşini electrice pen-
tru bucătărie; maşini pentru turnă-
torii; liseze; maşini de descarnat; 
maşini pentru spălătorii; maşini 
pentru mori mecanice; maşini 
pentru tivit; maşini de cusut; ma-
şini pentru stors rufele; maşini de 
abur, utilaje de imprimare, maşini 
de tipar; maşini rotative de impri-
mare; maşini tipografice; maşini cu 
aer comprimat; linotipuri; maşini 
de apretat; maşini de filat; maşini 
de fixat tocuri; maşini de umplere 
a ambalajelor; maşini de ratinat; 
maşini de decupat; utilaje auto-
propulsate pentru măturarea dru-
murilor; zdrobitoare, maşini de 
satinat; maşini agricole; maşini de 
sortare în scopuri industriale; ma-
şini de broşat (de cusut); maşini 
de spălat rufe; maşini de spălat 
(pentru albituri); maşini de spălat 
plătite în avans (automate); maşini 
de tuns gazonul; maşini de uscat 
rufe; maşini textile; utilaje mecani-
ce pentru frământarea aluatului; 
maşini de bătut; maşini electrice 
de bătut; utilaje de ambalare; ma-
şini de realizat mulura; maşini de 
fotoculegere; maşini de dărăcit; 
maşini de cusut; maşini de turnat 
litere de tipografie; maşini elec-
tromecanice pentru industria chi-
mică; maşini de etichetare; maşini, 
echipamente de tratament al mine-
reurilor; utilaje, instalaţii de muls 
(maşini); mori de uz casnic; mori 
de piper; mori de grâu; mori centri-
fuge; comande hidraulice pentru 
dirijarea motoarelor; mecanisme 
cu roti dinţate; comande pneuma-
tice pentru dirijarea motoarelor; 
valţ de alimentare (părţi de ma-
şini); burduf de forjă; mixere (ma-
şini); mixere electrice de uz cas-
nic, emulsoare; lamă de agitator; 
saci pentru aspiratoare; treierători; 
ciocane pneumatice; ciocane (părţi 
de maşini); ciocane de forjare 
(mici); sonete; tambure mecanice 
şi motoare de barcă; ambreiaje; 
maşină de tocat carnea (maşini); 
compresori de supraalimentare; 
ghiduri de maşini, strunguri; acce-
sorii pentru aspiratoare de praf, 
pentru împrăştiere de parfumuri şi 

freze; utilaje pentru lucrări de 
terasament; maşini de confec-
ţionat cordoane; maşini pentru 
fabricarea dantelei; maşini 
pentru fabricarea untului (din 
lapte etc.); utilaje pentru fabri-
carea ţigărilor, în mod indus-
trial; maşini pentru fabricarea 
crenvurştilor; maşini pentru 
producţia stereotipurilor; utilaje 
pentru fabricarea ţesăturilor 
tricotate; maşini de fărâmiţat; 
maşini pentru vopsire; maşini 
de spălat sticle; maşini de 
spălat vase; maşini pentru 
umplerea sticlelor; maşini 
pentru întinderea firelor la 
paletele de tenis; maşini pen-
tru prelucrarea pielii; maşini 
pentru prelucrarea laptelui; 
maşini pentru prelucrarea 
sticlei; maşini pentru prelucra-
rea tutunului; decorticatoare 
de cereale; maşini pentru 
lucrările de vopsire; maşini de 
rafinat; maşini de curăţare 
pentru fructe şi legume; maşini 
pentru imprimare pe plăci de 
metal (foi); maşini pentru bra-
saj; maşini pentru vopsire de 
protecţie; maşini pentru tăie-
rea, îndreptarea şi şlefuirea 
pielii; maşini pentru producţia 
de asfalt; maşini pentru pro-
ducţia de paste făinoase; ma-
şini pentru producţia de zahăr, 
maşini pentru combaterea 
buruienilor; maşini de cernere 
a zgurii, cenuşii; maşini pentru 
covoare (electrice); maşini şi 
aparate pentru şlefuire; maşini 
pentru ajustări; presă de perfo-
rat; maşini pentru nituit; maşini 
electrice pentru bucătărie; 
maşini pentru turnătorii; liseze; 
maşini de descarnat; maşini 
pentru spălătorii; maşini pentru 
mori mecanice; maşini pentru 
tivit; maşini de cusut; maşini 
pentru stors rufele; maşini de 
abur, utilaje de imprimare, 
maşini de tipar; maşini rotative 
de imprimare; maşini tipografi-
ce; maşini cu aer comprimat; 
linotipuri; maşini de apretat; 
maşini de filat; maşini de fixat 
tocuri; maşini de umplere a 
ambalajelor; maşini de ratinat; 
maşini de decupat; utilaje 
autopropulsate pentru mătura-
rea drumurilor; zdrobitoare, 
maşini de satinat; maşini agri-
cole; maşini de sortare în sco-
puri industriale; maşini de 
broşat (de cusut); maşini de 
spălat rufe; maşini de spălat 
(pentru albituri); maşini de 
spălat plătite în avans (auto-
mate); maşini de tuns gazonul; 
maşini de uscat rufe; maşini 
textile; utilaje mecanice pentru 
frământarea aluatului; maşini 
de bătut; maşini electrice de 

strumente de nivelare; instru-
mente topografice; azimutale; 
interfeţe (calculatoare); apara-
te de ionizare (altele decât 
ionizatoare de aer); 
parascânteie; cabluri coaxiale; 
cabluri cu fibră optică; cabluri 
electrice; gabarite (calibre); 
şublere; calibre de filetat; cal-
culatoare; calculatoare de 
buzunar; camere de decom-
presie; camere de filmare; 
creioane electronice pentru 
unităţi de afişaj vizual; supor-
turi de bobine electrice; cartele 
magnetice de identificare; 
cartuşe pentru jocuri video; 
cartele magnetice cu codare; 
căşti de protecţie pentru echi-
taţie; căşti de protecţie; casete 
pentru plăci fotografice; case 
de numărat bani; catozi; case-
te de inductori; bobine electri-
ce; bobine electromagnetice; 
bobine utilizate în fotografie; 
filme (pelicule) expuse; tasta-
turi de calculator; valve 
solenoide (întrerupătoare elec-
tromagnetice); cleme electrice; 
agende electronice; butoane 
de sonerii; suporturi de mau-
suri; codificatoare magnetice; 
vizoare antiorbire (de protec-
ţie); colectori electrici; inele de 
calibrare; costume de protecţie 
pentru aviatori; comutatoare; 
compact-discuri (audio-video); 
compact-discuri (CD optice); 
comparatoare; compasuri 
marine; calculatoare; compu-
tere portabile; condensatoare 
electrice; contacte electrice; 
contacte electrice din metale 
preţioase; conuri de vânt (indi-
catoare de vânt); cutii de deri-
vaţie (electrice); cutii de distri-
buţie (electrice); cutii de jonc-
ţiune ( electrice); carcase de 
acumulatoare; carcase de 
difuzoare; costume speciale 
de scafandru; discuri reflecto-
rizante individuale, ataşate la 
haine, pentru prevenirea acci-
dentelor de trafic; capace de 
protecţie pentru prize; loch-uri 
(aparate de măsurare); lasere, 
(cu excepţia celor utilizate în 
scopuri medicale); lactoden-
simetre; lactometre; lămpi 
pentru laboratoare fotografice; 
lămpi de neon (tuburi luminoa-
se pentru publicitate); tuburi 
electronice cu catod; tuburi cu 
catod utilizate în domeniul 
electronicii; tuburi electronice 
de amplificatoare; lămpi flash 
(fotografie); benzi pentru cură-
ţarea capetelor de citire-
scriere; benzi magnetice; 
benzi magnetice pentru înre-
gistrare video; benzi de măsu-
ră; scări de salvare 
antiincendiare; rigle de măsu-
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dezinfectante; pompe (maşini); 
pompe (părţi de maşini sau motoa-
re); pompe de aerare pentru acva-
rii; pompe de vid (maşini); pompe 
de aer, pompe pentru sisteme de 
încălzire; pompe pentru pomparea 
berii; pompe de petrol; pompe 
centrifuge; cuţite (părţi de maşini); 
lame de treierători; maşini de tocat 
paie; cuţite electrice; foarfece 
electrice; inele cu bile pentru rul-
menţi (părţi de maşini); pulveriza-
toare (maşini); ustensile agricole; 
axe de maşini; separatoare de 
abur; mandrine (părţi de maşini); 
burghie (părţi ale maşinilor, strun-
gurilor); manifolde de eşapament  
pentru motoare; aparat de sudat 
cu gaz; supraîncălzitoare; transmi-
sii prin roti dinţate; transmisii me-
canice pentru vehicule neterestre; 
lanţuri de transmisie pentru vehi-
cule neterestre; bormaşină; ferăs-
traie (maşini); ferăstraie cu lanţ; 
pistoale (instrumente folosind 
cartuşe explozive); pistoale de lipit 
electrice; pistoale cu aer compri-
mat pentru extruziune de mastic; 
alimentatoare pentru carburatori; 
alimentatoare pentru cazanele 
maşinilor; platforme de încărcare; 
pluguri; transportatoare cu aer 
comprimat; suspensii (părţi de 
maşini); rulmenţi antifricţiune (părţi 
de maşini); rulmenţi radiali (lagăre 
de rostogolire); lagăre de lubrifie-
re; rulmenţi pentru arborii de 
transmisie; rulmenţi cu bile; rul-
menţi, lagăre, cuzineţi, bucşe de 
arbori (părţi de maşini); elevatoa-
re; elevatoare (cu excepţia celor 
de  teleschi); lifturi de marfă; scri-
pete; fierăstraie cu lamă (părţi de 
maşini); pistoane (părţi de maşini 
sau de motoare); pistoane de 
amortizoare (detalii de maşini); 
pistoane pentru motoare; cilindri 
cu piston; convertoare catalitice de 
gaze de eşapament; convertoare 
de cuplu; convertoare de combus-
tibil pentru motoarele cu ardere 
internă; prese (maşini industriale); 
prese pentru vin; prese de furaje; 
prese de tipar; prese de tipografii; 
prese de forjare în matriţă (pentru 
forjare la fierbinte); transmisii pen-
tru autoturisme; transmisii flexibile 
pentru ascensoare, elevatoare; 
comenzi cu pedale pentru maşinile 
de cusut; echipamente de curăţat 
sub presiune mare; aparate de 
curăţat cu vapori; procesoare, 
roboţi, de bucătărie (electrice); 
arcuri (părţi de maşini); războaie 
de ţesut; poansoane pentru maşini 
de perforat; demaroare cu pedală 
pentru motocicletă; aspiratoare; 
tambure rotunde pentru maşini de 
brodat; radiatoare de răcire pentru 
motoare; pulverizatoare pentru 
ape reziduale; pulverizatoare de 
vopsea (maşini); regulatoare (părţi 
de maşini); regulatoare de presiu-

bătut; utilaje de ambalare; 
maşini de realizat mulura; 
maşini de fotoculegere; maşini 
de dărăcit; maşini de cusut; 
maşini de turnat litere de tipo-
grafie; maşini electromecanice 
pentru industria chimică; ma-
şini de etichetare; maşini, 
echipamente de tratament al 
minereurilor; utilaje, instalaţii 
de muls (maşini); mori de uz 
casnic; mori de piper; mori de 
grâu; mori centrifuge; coman-
de hidraulice pentru dirijarea 
motoarelor; mecanisme cu roti 
dinţate; comande pneumatice 
pentru dirijarea motoarelor; 
valţ de alimentare (părţi de 
maşini); burduf de forjă; mixe-
re (maşini); mixere electrice de 
uz casnic, emulsoare; lamă de 
agitator; saci pentru aspiratoa-
re; treierători; ciocane pneu-
matice; ciocane (părţi de ma-
şini); ciocane de forjare (mici); 
sonete; tambure mecanice şi 
motoare de barcă; ambreiaje; 
maşină de tocat carnea (ma-
şini); compresori de supraali-
mentare; ghiduri de maşini, 
strunguri; accesorii pentru 
aspiratoare de praf, pentru 
împrăştiere de parfumuri şi 
dezinfectante; pompe (maşini); 
pompe (părţi de maşini sau 
motoare); pompe de aerare 
pentru acvarii; pompe de vid 
(maşini); pompe de aer, pom-
pe pentru sisteme de încălzire; 
pompe pentru pomparea berii; 
pompe de petrol; pompe cen-
trifuge; cuţite (părţi de maşini); 
lame de treierători; maşini de 
tocat paie; cuţite electrice; 
foarfece electrice; inele cu bile 
pentru rulmenţi (părţi de ma-
şini); pulverizatoare (maşini); 
ustensile agricole; axe de 
maşini; separatoare de abur; 
mandrine (părţi de maşini); 
burghie (părţi ale maşinilor, 
strungurilor); manifolde de 
eşapament  pentru motoare; 
aparat de sudat cu gaz; supra-
încălzitoare; transmisii prin roti 
dinţate; transmisii mecanice 
pentru vehicule neterestre; 
lanţuri de transmisie pentru 
vehicule neterestre; bormaşi-
nă; ferăstraie (maşini); ferăs-
traie cu lanţ; pistoale (instru-
mente folosind cartuşe explo-
zive); pistoale de lipit electrice; 
pistoale cu aer comprimat 
pentru extruziune de mastic; 
alimentatoare pentru carbura-
tori; alimentatoare pentru ca-
zanele maşinilor; platforme de 
încărcare; pluguri; transporta-
toare cu aer comprimat; sus-
pensii (părţi de maşini); rul-
menţi antifricţiune (părţi de 
maşini); rulmenţi radiali (lagăre 

rare; rigle de calcul; lentile de 
contact; lentile corectoare 
(optice); lentile optice; lentile 
de ochelari de montat; con-
densatoare optice; linii de 
sondaj; conducte de electrici-
tate; linguri dozatoare; lupe; 
lupe textile; magneţi; magneţii 
decorativi; manechine pentru 
exerciţii de prim ajutor (apara-
te de instruire); manipulatoare 
de tip maus; manometre; 
măşti pentru scafandri; măşti 
pentru sudori; măşti de protec-
ţie; materiale pentru conducte 
de electricitate (fire, cabluri); 
maşini contabile; maşini de 
votat; maşini pentru număra-
rea şi sortarea banilor; maşini 
şi instrumente pentru testarea 
materialelor; maşini de cusut 
pentru rotunjirea colţurilor; 
megafoane; diafragme acusti-
ce; membrane pentru echipa-
mente ştiinţifice; detectoare de 
obiecte metalice de uz indus-
trial sau militar; metronoame; 
metri (instrument de măsura-
re); riglă gradată simplă; in-
strumente de măsurat în croi-
torie; mecanisme pentru distri-
buitoare automate cu preplată; 
mecanismele de plată în 
avans pentru televizoare; de-
clanşatoare fotografice; mi-
crometre; microprocesoare; 
microscoape; microtoame; 
microfoane; modeme; paraful-
gere; monitoare (hardware 
pentru calculatoare); desene 
animate; borne electrice; man-
şoane de legătură pentru ca-
bluri electrice; truse de disec-
ţie (microscopie); dispozitive 
de protecţie pentru dinţi; ge-
nunchiere pentru lucrători; 
pompe de combustibil autore-
glatoare; distribuitoare de 
carburanţi pentru benzinării; 
căşti; nivelmetre optice; verni-
ere; suporturi pentru înregis-
trări sonore; suporturi de date 
magnetice; suporturi de date 
optice; şosete încălzite elec-
tric; învelişuri pentru cabluri 
electrice; învelişuri de identifi-
care pentru fire electrice; apa-
rate de cântărit; echipamente 
de birou cu cartele perforate; 
echipamente speciale de labo-
rator; încălţăminte de protecţie 
împotriva accidentelor, radiaţi-
ei şi focului; obiective (optică); 
obiective pentru 
astrofotografie; aparate pentru 
verificarea ouălor; extinctoare; 
garduri electrificate; limitatoare 
electrice; îmbrăcăminte de 
protecţie împotriva accidente-
lor, radiaţiilor şi focului; îmbră-
căminte de protecţie împotriva 
focului; îmbrăcăminte din az-
best de protecţie împotriva 
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ne (părţi de maşini); regulatoare a 
apei potabile; regulatoare de vite-
ză (rotaţii/minut pentru maşini şi 
motoare); cuţite (organe de ma-
şini); freze de gaze; lame pentru 
războaie de ţesut; garnituri de aţe 
pentru războaie de ţesut, curele 
pentru maşini; curele de transmi-
sie pentru ventilatoarele motoare-
lor; curele de transmisie pentru 
generatorul de curent continuu; 
curele de transmisie pentru motoa-
re; centuri de frecare la scripeţi; 
site; roboţi (maşini); cutie de etan-
şare (piese de maşini); valţ tip 
"feeder" de alimentare cu hârtie 
pentru imprimare; bătătoare elec-
trice de uz casnic; bujii pentru 
motoare cu combustie internă; 
bujii de încălzire pentru motoarele 
diesel; maşini de întors fânul; se-
paratoare, separatoare a fazelor 
de abur/de petrol (ulei); separatoa-
re de lapte; semănători (maşini); 
malaxoare; pluguri de zăpadă; 
maşini de legat snopi; maşini de 
capsulat (piese de motoare); ar-
bori de conexiune a maşinilor; 
storcătoare de suc electrice de uz 
casnic; tocătoare staţionare; ven-
tuze pentru maşini de muls; ma-
şini-unelte, maşini de filetat piuliţe 
(cu tarod); maşini de rectificat; 
maşini-unelte pentru asamblarea 
bicicletelor; maşini de mortezat; 
utilaje pentru prelucrarea pietrelor; 
utilaje pentru prelucrarea metalu-
lui; maşini de filetat; maşini de 
rabotat; maşini de ţesut; strunguri; 
maşini de frezat; laminoare de 
trefilat; laminoare pentru ţevi; de-
maroare pentru motoare; startere 
(părţi de maşini); diamante (detalii 
de maşini); tabele pentru maşini; 
instalaţii de aspirare; instalaţii de 
divizare; dispozitive de aprindere 
pentru motoarele cu ardere inter-
nă; aparate de spălare; maşini de 
legat baloturi de fân; extractor de 
mine; dispozitive pentru deschide-
rea sau închiderea uşilor, hidrauli-
ce (detalii de maşini); dispozitive 
pentru curăţarea gazelor de eşa-
pament ale motoarelor; dispozitive 
de plasare a perdelelor electrice; 
dispozitive de alimentare cu benzi 
adezive (maşini); aparate electro-
mecanice pentru fabricarea băutu-
rilor; aparate electromecanice 
pentru gătit mâncare; dispozitiv de 
control/conducerea maşinilor sau 
motoarelor; echipamente de cură-
ţare pentru încălţăminte electrice; 
dispozitive pentru poleială cu cea-
ră electrice; dispozitive pentru 
deplasarea mărfurilor pe perne de 
aer; dispozitive de încărcare-
descărcare; dispozitive de ridicare; 
acoperitoare de caroserie (părţi de 
maşini); prese-filtre; filtre (părţi de 
maşini sau de motoare); filtre (dis-
pozitive sau aparate); filtre de 
curăţare a aerului pentru răcirea 

de rostogolire); lagăre de lubri-
fiere; rulmenţi pentru arborii de 
transmisie; rulmenţi cu bile; 
rulmenţi, lagăre, cuzineţi, buc-
şe de arbori (părţi de maşini); 
elevatoare; elevatoare (cu 
excepţia celor de  teleschi); 
lifturi de marfă; scripete; fie-
răstraie cu lamă (părţi de ma-
şini); pistoane (părţi de maşini 
sau de motoare); pistoane de 
amortizoare (detalii de maşini); 
pistoane pentru motoare; ci-
lindri cu piston; convertoare 
catalitice de gaze de eşapa-
ment; convertoare de cuplu; 
convertoare de combustibil 
pentru motoarele cu ardere 
internă; prese (maşini industri-
ale); prese pentru vin; prese 
de furaje; prese de tipar; prese 
de tipografii; prese de forjare 
în matriţă (pentru forjare la 
fierbinte); transmisii pentru 
autoturisme; transmisii flexibile 
pentru ascensoare, elevatoa-
re; comenzi cu pedale pentru 
maşinile de cusut; echipamen-
te de curăţat sub presiune 
mare; aparate de curăţat cu 
vapori; procesoare, roboţi, de 
bucătărie (electrice); arcuri 
(părţi de maşini); războaie de 
ţesut; poansoane pentru ma-
şini de perforat; demaroare cu 
pedală pentru motocicletă; 
aspiratoare; tambure rotunde 
pentru maşini de brodat; radia-
toare de răcire pentru motoa-
re; pulverizatoare pentru ape 
reziduale; pulverizatoare de 
vopsea (maşini); regulatoare 
(părţi de maşini); regulatoare 
de presiune (părţi de maşini); 
regulatoare a apei potabile; 
regulatoare de viteză (rota-
ţii/minut pentru maşini şi mo-
toare); cuţite (organe de ma-
şini); freze de gaze; lame pen-
tru războaie de ţesut; garnituri 
de aţe pentru războaie de 
ţesut, curele pentru maşini; 
curele de transmisie pentru 
ventilatoarele motoarelor; 
curele de transmisie pentru 
generatorul de curent conti-
nuu; curele de transmisie pen-
tru motoare; centuri de frecare 
la scripeţi; site; roboţi (maşini); 
cutie de etanşare (piese de 
maşini); valţ tip "feeder" de 
alimentare cu hârtie pentru 
imprimare; bătătoare electrice 
de uz casnic; bujii pentru mo-
toare cu combustie internă; 
bujii de încălzire pentru motoa-
rele diesel; maşini de întors 
fânul; separatoare, separatoa-
re a fazelor de abur/de petrol 
(ulei); separatoare de lapte; 
semănători (maşini); malaxoa-
re; pluguri de zăpadă; maşini 
de legat snopi; maşini de cap-

focului; îmbrăcăminte specială 
de laborator; ozonizoare; oc-
tante; oculare; ohmmetre; 
suporturi pentru încheietura 
mâinii pentru utilizarea compu-
terului; rame de ochelari; rame 
pentru lornioane; oscilografe; 
fire cu plumb; oglinzi optice; 
ochelari (optică); ochelari de 
soare; ochelari de sport; pa-
nouri pentru semnalizare lumi-
noasă sau mecanică; posturi 
radiotelefonice; lornioane; 
traducătoare electronice por-
tabile; emiţătoare (legătura la 
distanţă); emiţătoare de sem-
nale electronice; întrerupătoa-
re electrice; periscoape; mă-
nuşi pentru scafandri; mănuşi 
protectoare din azbest; mănuşi 
de protecţie împotriva acciden-
telor; mănuşi de uz industrial 
pentru protecţie contra razelor 
X; cuptoare de laborator; pipe-
te; pirometre; planimetre; 
planşete topografice (instru-
mente de topografie); plăci 
pentru acumulatoare electrice; 
plachete de siliciu pentru cir-
cuite integrate; CD playere 
(cititoare optice); cititoare de 
casete; filme pentru înregistra-
rea sunetelor; filme Roentgen 
expuse; filme expuse; plute de 
salvare; tăvi de laborator; 
semiconductori; polarimetre; 
pompe de incendiu; flotoare 
pentru înot; centuri de salvare; 
disjunctoare (siguranţe); sigu-
ranţe fuzibile; transformatoare 
electrice; teleruptoare; aparate 
pentru analiza alimentelor şi 
furajelor; aparate pentru dia-
gnosticare (altele decât de uz 
medical); aparate electroter-
mice de ondulare a părului; 
aparate pentru măsurarea 
distanţelor; aparate pentru 
măsurarea vitezei (fotografie); 
aparate pentru măsurarea 
grosimii pieilor, piei de anima-
le; aparate pentru măsurarea 
grosimii pielii; aparate de con-
trol a vitezei vehiculelor; echi-
pamente pentru procesul de 
predare; aparate pentru înre-
gistrarea timpului; aparate 
electrice pentru demachiat; 
teleimprimatoare (aparate de 
înregistrare de la distanţă); 
aparate şi instrumente pentru 
astronomie; aparate şi instru-
mente topografice; aparate şi 
instrumente de cântărire; apa-
rate şi instrumente de naviga-
ţie; aparate şi instrumente 
optice; aparate şi instrumente 
pentru fizică; aparate şi in-
strumente pentru chimie; apa-
rate de măsurare; aparate 
electrice de măsurare; instru-
mente de control pentru caza-
ne de abur; instrumente de 
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motorului; forme de turnare (părţi 
de maşini); forme de tipărire; 
fragmente de frână; fuse (ale axe-
lor şi arborilor); centrifuge (maşini); 
lanţuri de ridicare (părţi de maşini); 
lanţuri de ridicare (detalii de ma-
şini); cilindri de motoare; cilindri de 
maşini; cilindri de imprimare; su-
veici (părţi de maşini); articulaţii 
universale, de cardan; scripeţi 
(părţi de maşini); furtunuri de aspi-
ratoare; perii (părţi de maşini); 
perii pentru generatorul de curent 
continuu; perii electrice (părţi de 
maşini); perii de cărbune pentru 
maşini electrice; injectoare; eco-
nomizoare de combustibil pentru 
motoare; excavatoare; excavatoa-
re cu lopeţi; elevatoare (scări ru-
lante) agricole; motoare electrice; 
ciocane electrice; maşini de polizat 
electrice; detalii de schimb (cartu-
şe) pentru maşini de filtrare; esca-
latoare; ancore mici automate 
(bărci de salvare); 
 
08 - diamante pentru tăiat sticlă; 
aparate pentru imprimat tatuaje; 
berbeci (scule); bare de havare; 
aparate de ras electrice şi neelec-
trice, pietre pentru ascuţit coase; 
pile metalice pentru ascuţit; bur-
ghie mici; burghie; burghie pentru 
dulgheri; burghie de mână (scule); 
bascule; furci pentru plivitul manu-
al; furculiţe (tacâmuri); furci; cosi-
toare manuale (maşini de tuns 
gazonul); harpoane; harpoane 
pentru pescuit; cleşti de scos cuie 
(extractoare de cuie); greble; arbo-
re portburghiu; suporturi pentru 
pietre de ascuţit; dălţi; dălţi de 
piatră (de gravat); cricuri de mână; 
maşini de găurit (bormaşini); bas-
toane pentru poliţie; cazmale; 
rindele de fasonat; teşitoare; dălţi; 
ace de gravare; cuţite; unelte de 
grădinărit manuale; scule abrazive 
(manuale); stanţe de numerotare; 
fiare de gofrat metalul; instrumente 
pentru decantarea lichidelor; apa-
rate pentru epilat electrice şi nee-
lectrice; instrumente pentru ascuţi-
rea suprafeţelor de tăiat; instru-
mente de marcat vitele; unghiere 
electrice sau neelectrice; deschi-
zătoare de stridii; pietre de polizat 
(instrumente de poleit); aparate 
pentru făcut găuri în urechi; in-
strumente pentru tăiat ţevi; nitui-
toare manuale (unelte de mână); 
mandrine (scule de mână); scule 
pentru ascuţit (aşchietoare); scule 
manuale acţionate manual; unelte 
de ştampilat; târnăcoape; conca-
soare; pietre abrazive; boxuri (ar-
me); poantouri; pumnale; târnă-
coape; bătătoare-ciocane; cleşte 
de ştanţat; lame; filiere inelare; 
chei pentru piuliţe; cupe de vin 
(căuşe); bene manuale; linguri 
(bene) pentru turnătorii; arbori 
cotiţi; calapoade pentru pantofi 

sulat (piese de motoare); ar-
bori de conexiune a maşinilor; 
storcătoare de suc electrice de 
uz casnic; tocătoare staţiona-
re; ventuze pentru maşini de 
muls; maşini-unelte, maşini de 
filetat piuliţe (cu tarod); maşini 
de rectificat; maşini-unelte 
pentru asamblarea bicicletelor; 
maşini de mortezat; utilaje 
pentru prelucrarea pietrelor; 
utilaje pentru prelucrarea me-
talului; maşini de filetat; maşini 
de rabotat; maşini de ţesut; 
strunguri; maşini de frezat; 
laminoare de trefilat; laminoa-
re pentru ţevi; demaroare 
pentru motoare; startere (părţi 
de maşini); diamante (detalii 
de maşini); tabele pentru ma-
şini; instalaţii de aspirare; 
instalaţii de divizare; dispoziti-
ve de aprindere pentru motoa-
rele cu ardere internă; aparate 
de spălare; maşini de legat 
baloturi de fân; extractor de 
mine; dispozitive pentru des-
chiderea sau închiderea uşilor, 
hidraulice (detalii de maşini); 
dispozitive pentru curăţarea 
gazelor de eşapament ale 
motoarelor; dispozitive de 
plasare a perdelelor electrice; 
dispozitive de alimentare cu 
benzi adezive (maşini); apara-
te electromecanice pentru 
fabricarea băuturilor; aparate 
electromecanice pentru gătit 
mâncare; dispozitiv de con-
trol/conducerea maşinilor sau 
motoarelor; echipamente de 
curăţare pentru încălţăminte 
electrice; dispozitive pentru 
poleială cu ceară electrice; 
dispozitive pentru deplasarea 
mărfurilor pe perne de aer; 
dispozitive de încărcare-
descărcare; dispozitive de 
ridicare; acoperitoare de caro-
serie (părţi de maşini); prese-
filtre; filtre (părţi de maşini sau 
de motoare); filtre (dispozitive 
sau aparate); filtre de curăţare 
a aerului pentru răcirea moto-
rului; forme de turnare (părţi 
de maşini); forme de tipărire; 
fragmente de frână; fuse (ale 
axelor şi arborilor); centrifuge 
(maşini); lanţuri de ridicare 
(părţi de maşini); lanţuri de 
ridicare (detalii de maşini); 
cilindri de motoare; cilindri de 
maşini; cilindri de imprimare; 
suveici (părţi de maşini); arti-
culaţii universale, de cardan; 
scripeţi (părţi de maşini); fur-
tunuri de aspiratoare; perii 
(părţi de maşini); perii pentru 
generatorul de curent conti-
nuu; perii electrice (părţi de 
maşini); perii de cărbune pen-
tru maşini electrice; injectoare; 
economizoare de combustibil 

cosmografie; aparate meteoro-
logice; aparate marine de 
semnalizare; aparate de su-
praveghere; aparate de co-
mandă pentru vehicule (calcu-
latoare de bord); aparate de 
navigaţie prin satelit; aparate 
de control electrice; aparate 
de măsură de precizie; instru-
mente cu lunete optice; recep-
toare (audio-video); prisme 
(optică); aprinzătoare de ţigară 
pe tabloul de bord al vehicule-
lor; imprimante; dispozitive de 
schimbare a acului în pick-up-
uri; suporturi de retorte; dispo-
zitive pentru uscare folosite în 
fotografie; dispozitive de cură-
ţare a discurilor acustice; bătă-
toare pentru stingerea incen-
diilor; lunete de vizoare pentru 
arme de foc; eprubete; buşoa-
ne indicatoare de presiune 
pentru supape; fire magnetice; 
fire de telegraf; fire de telefon; 
fire electrice; conducte electri-
ce; fire de cupru izolate; fire 
fuzibile din aliaje metalice; 
programe de calculator; pro-
grame pentru jocuri pe calcu-
lator; programe înregistrate de 
operare pe calculator (softwa-
re); pick-up-uri; procesoare 
(unităţi centrale de prelucrare 
a informaţiei); tije pentru a găsi 
surse de apă subterană; publi-
caţii electronice descărcabile; 
pupitre electrice de distribuţie; 
tablouri de comandă electrice; 
radare; tuburi acustice; piloni 
de antenă radio; emiţătoare 
(telecomunicaţii); aparate de 
radio; aparate de radio pentru 
vehicule; rame pentru diapozi-
tive; rastere pentru fotogravuri; 
aparate portative de emisie-
recepţie; aparate de protecţie 
(regulatoare) contra supraten-
siunii; regulatoare de tensiune 
pentru vehicule; regulatoare 
pentru iluminat (electrice); 
regulatoare pentru iluminarea 
scenei; regulatoare de viteză 
pentru pick-up-uri; reductoare 
(electrice); tăvi de clătire folo-
site in fotografie; scule de 
tâmplărie; relee de timp; relee 
electrice; centuri de siguranţă 
(altele decât cele pentru scau-
ne de vehicule şi echipamente 
sportive); radiografii, cu excep-
ţia celor de uz medical; reosta-
te; aparate de respiraţie (cu 
excepţia celor de respiraţie 
artificială); respiratorii (filtre 
pentru maşini); retorte; refrac-
tometre; refractoare; grile de 
baterii de acumulatoare; pâlnii 
pentru difuzoare; zaharimetre; 
cabluri pentru fibre optice; 
semafoare; fluiere pentru 
chemarea câinilor; fluiere de 
semnalizare, de urgenţe; sex-



MD - BOPI 7/2014 

 161 

(unelte de cizmărie); topoare pen-
tru despicarea canelelor, locaşuri; 
inele pentru coase; compostoare 
pentru bilete; maşini de recoltat; 
berbeci; coase; coase cu mâner 
scurt; vătraie; discuri abrazive cu 
şmirghel; baroase (ciocane); culti-
vatoare cu cuţite extirpatoare de 
buruieni; cleşti (pense); pioleţi 
pentru gheaţă; lame (scule de 
mână); lame de ras; fierăstraie cu 
traforaj; spatule pentru tencuieli; 
greble pentru golf; lopeţi; mistrii; 
macete; maşini de tuns barba; 
maşini de tuns părul electrice şi 
neelectrice de uz personal; apara-
te de tuns animale (scule); tarozi 
(scule); foaie pentru cămine; săbii, 
spade; ciocane; dălţi de stemuit cu 
vârf rotunjit; ciocane ascuţitoare; 
ciocane de zidar; buterole; sape; 
prăşitoare pentru tratamentul pod-
goriilor; maşini de tocat carne; 
truse de manichiură; truse de ma-
nichiură electrice; truse de pedi-
chiură; pile-ace; pile; truse de 
bărbierit; scule de punere a aţei în 
ac; cuţite de brânză; cuţite pentru 
tăiat ouă; cuţite pentru pizza; cuţite 
de rindea; cuţite de cojit; chei pen-
tru deschiderea cutiilor de conser-
ve; cuţite pentru potcovărie; mole-
te; cuţite de vânătoare, bricege (de 
buzunar); bricege de altoit; cosoa-
re de grădină; cuţite; foarfece de 
metal; foarfece de tuns vitele; 
foarfece mecanice pentru tuns; 
foarfece de grădină; foarfece; teci 
de săbii; tocătoare de legume; 
unelte agricole acţionate manual; 
arme albe; pietre de polizor; şuru-
belniţe; săbii; spade; manşoane de 
alezoare; mandrine pentru maşini 
de găurit; perforatoare (scule); pile 
de unghii; pile de unghii electrice; 
fierăstraie; beschii; pensete; pen-
sete pentru epilare; pistolete ma-
nuale pentru extrudare de masti-
curi; pistolete de pulverizat; filiere 
(unelte); instrumente pentru cule-
sul fructelor; pânze de fierăstraie 
(părţi de unelte); centuri pentru 
unelte; argintărie (cuţite, furculiţe 
şi linguri); fiare de gofrat ţesătura; 
dispozitive manuale neelectrice de 
ondulat părul; colectoare de mo-
nede; instrumente de poleit unghii-
le (electrice sau neelectrice); da-
race; perforatoare; perforatoare 
pentru ştifturi; poansoane; pulveri-
zatoare pentru insecticide; vapori-
zatoare pentru insecticide; alezoa-
re; furci de plivit; rame pentru fie-
răstraie de mână; rame pentru 
ferăstraie; raşpele; scule aşchie-
toare; satâre (cuţite); freze pentru 
curăţarea suprafeţelor; şpighel 
pentru gravură; piele de ascuţit 
briciul; piele de ascuţit bricele 
pentru unelte de tăiere din piele; 
rindele; cavile de matisit; burghie; 
burghie (parţi ale sculelor de mâ-
nă); burghie de filetat (părţi ale 

pentru motoare; excavatoare; 
excavatoare cu lopeţi; eleva-
toare (scări rulante) agricole; 
motoare electrice; ciocane 
electrice; maşini de polizat 
electrice; detalii de schimb 
(cartuşe) pentru maşini de 
filtrare; escalatoare; ancore 
mici automate (bărci de salva-
re); 
 
08 - diamante pentru tăiat 
sticlă; aparate pentru imprimat 
tatuaje; berbeci (scule); bare 
de havare; aparate de ras 
electrice şi neelectrice, pietre 
pentru ascuţit coase; pile me-
talice pentru ascuţit; burghie 
mici; burghie; burghie pentru 
dulgheri; burghie de mână 
(scule); bascule; furci pentru 
plivitul manual; furculiţe (ta-
câmuri); furci; cositoare ma-
nuale (maşini de tuns gazo-
nul); harpoane; harpoane 
pentru pescuit; cleşti de scos 
cuie (extractoare de cuie); 
greble; arbore portburghiu; 
suporturi pentru pietre de as-
cuţit; dălţi; dălţi de piatră (de 
gravat); cricuri de mână; ma-
şini de găurit (bormaşini); 
bastoane pentru poliţie; caz-
male; rindele de fasonat; teşi-
toare; dălţi; ace de gravare; 
cuţite; unelte de grădinărit 
manuale; scule abrazive (ma-
nuale); stanţe de numerotare; 
fiare de gofrat metalul; instru-
mente pentru decantarea li-
chidelor; aparate pentru epilat 
electrice şi neelectrice; instru-
mente pentru ascuţirea supra-
feţelor de tăiat; instrumente de 
marcat vitele; unghiere electri-
ce sau neelectrice; deschiză-
toare de stridii; pietre de poli-
zat (instrumente de poleit); 
aparate pentru făcut găuri în 
urechi; instrumente pentru 
tăiat ţevi; nituitoare manuale 
(unelte de mână); mandrine 
(scule de mână); scule pentru 
ascuţit (aşchietoare); scule 
manuale acţionate manual; 
unelte de ştampilat; târnăcoa-
pe; concasoare; pietre abrazi-
ve; boxuri (arme); poantouri; 
pumnale; târnăcoape; bătătoa-
re-ciocane; cleşte de ştanţat; 
lame; filiere inelare; chei pen-
tru piuliţe; cupe de vin (căuşe); 
bene manuale; linguri (bene) 
pentru turnătorii; arbori cotiţi; 
calapoade pentru pantofi 
(unelte de cizmărie); topoare 
pentru despicarea canelelor, 
locaşuri; inele pentru coase; 
compostoare pentru bilete; 
maşini de recoltat; berbeci; 
coase; coase cu mâner scurt; 
vătraie; discuri abrazive cu 
şmirghel; baroase (ciocane); 

tanţi; inductoare electrice; 
plase de siguranţă; plase de 
protecţie împotriva accidente-
lor; avertizoare de incendiu; 
avertizoare luminoase sau 
mecanice; sirene; scanere 
(echipamente de prelucrare a 
datelor); cartele cu circuite 
integrate (smart carduri); co-
nexiuni de cabluri (electricita-
te); conexiuni electrice; sona-
re; sonometre; balast pentru 
sisteme de iluminat; rezistenţe 
electrice; spectrografe; spec-
troscoape; indicatoare de 
viteză; alcoolmetre; sateliţi 
pentru uz ştiinţific; dispozitive 
de protecţie în caz de acciden-
te, de uz individual; materiale 
audiovizuale de instruire; pos-
turi radiotelegrafice; posturi 
radiotelefonice; lentile pentru 
ochelari; sticlă optică; sticlă 
acoperită cu un strat conduc-
tor electric; lentilă de protecţie 
contra luminii; aparate-
receptor stereo portabile; ste-
reoscoape; nave de stingere a 
incendiilor; sulfitometre; nese-
seruri pentru telefoane; uscă-
toare folosite în fotografie; 
sferometre; circuite integrate; 
circuite imprimate; contoare; 
parcometru; dispozitive de 
numărat timbre poştale; înre-
gistratoare kilometrice pentru 
vehicule; tahometre; abace; 
tahimetre; tampoane de 
urechi; tampoane de urechi 
utilizate pentru scufundări; 
tahometre; procesoare de text; 
televizoare; telescoape; 
telepromptere; teleimprimatoa-
re; telefoane portabile; teodoli-
te; termometre (cu excepţia 
celor medicale); termostate; 
termostate pentru vehicule; 
creuzete (de laborator); braţe 
acustice pentru pick-up-uri; 
totalizatoare; tranzistoare 
(electronice); raportoare (in-
strumente de măsură); supra-
voltoare; transformatoare elec-
trice; triunghiuri de semnaliza-
re pentru vehiculele în pană; 
cabluri de demaror pentru 
motoare; tuburi cu descărcare 
electrică (altele decât pentru 
iluminat); tuburi capilare; tuburi 
de radiaţii Roentgen (cu ex-
cepţia celor de uz medical); 
receptoare telefonice; turni-
chete automate; indicatoare 
de cantitate; avertizoare au-
tomate de pierdere a presiunii 
în instalaţiile pneumatice; 
indicatoare de nivel de benzi-
nă; indicatoare de nivel de 
apă; indicatoare de pierderi 
electrice (la sol sau la unitatea 
de masă); pontator electronic 
a emisiei de lumină; indicatoa-
re de pantă; nivelmetre (in-
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sculelor de mână); foarfece de 
grădină; tacâmuri de argint (argin-
tărie) (cuţite, furculiţe şi linguri); 
cosoare; seceri; cuţitoaie; raclete, 
mistrii (lopeţi) de grădină; dălţi; 
dălţi de călăfătuit; dălţi concave 
(semicirculare); cutii de ongleu; 
dispozitive de strângere; mojare 
de pisat; dangale (stigmate); se-
curi (bărzi); tesle (scule); menghi-
ne; toporişti; topoare; maiuri; ma-
iuri (compactoare pentru pământ); 
borace (burghiu cu clichet) (unelte 
de mână); instrumente de tăiat 
ţevi; echere; alonje pentru burghie 
de filetat; aparate de ameţit vite; 
aparate pentru distrugerea dăună-
torilor (paraziţilor) de plante; echi-
pamente şi accesorii pentru sacri-
ficarea animalelor (măcelărie); 
dispozitive şi accesorii, aparate 
pentru jupuirea animalelor (măce-
lărie); întinzătoare de fire şi benzi 
metalice; fiare de călcat neelectri-
ce; fiare de călcat neelectrice ma-
nuale; tocuri pentru aparate de 
ras; imprimante cu scriere în relief; 
răzuitoare (scule); freze; sule din 
metal; tocătoare; spatule; baione-
te; cleşti, cleşti (foarfece) de în-
dreptat fitilul; fiare de ondulat; 
spărgătoare de nuci; cleşti de 
zahăr; instrumente pentru îndepăr-
tarea cuticulei; cleşti de unghii; 
cleşti pentru întors genele; 
 
09 - DVD-playere, distribuitoare de 
bilete; automate de muzică preplă-
tite; distribuitoare automate; auto-
pompe pentru incendii; roboţi tele-
fonici; acumulatoare electrice; 
acumulatoare electrice pentru 
vehicule; actinometre; alidade; 
altimetre; ampermetre; anemome-
tre; anozi; antene; anticatozi; aper-
tometre (optice); echipamente 
pentru scafandri; aparate de frec-
venţă înaltă; instrumente şi maşini 
pentru testarea materialelor (cu 
excepţia echipamentelor medica-
le); aparate de teleghidaj; aparate 
electrodinamice pentru comanda 
de la distanţă a macazurilor de căi 
ferate; aparate electrodinamice 
pentru comanda la distanţă a 
semnalelor; echipamente de moni-
torizare şi control electrice; apara-
tură de înregistrare a sunetelor; 
aparate de distilare de uz ştiinţific; 
aparate de difracţie (microscopie); 
aparate pentru analiza compoziţiei 
aerului; dispozitive de numărat 
timbre poştale; aparate pentru 
transmisia sunetului; aparate elec-
trice pentru sudura ambalajelor de 
plastic; aparate de fermentat pen-
tru laborator; aparate de tăiat cu 
arc electric; aparate de sudură 
electrică; aparate de respiraţie, cu 
excepţia celor de respiraţie artifici-
ală; aparate de respiraţie subacva-
tică; aparate şi instalaţii pentru 
producerea de raze X (cu excepţia 

cultivatoare cu cuţite extirpa-
toare de buruieni; cleşti (pen-
se); pioleţi pentru gheaţă; 
lame (scule de mână); lame 
de ras; fierăstraie cu traforaj; 
spatule pentru tencuieli; greble 
pentru golf; lopeţi; mistrii; ma-
cete; maşini de tuns barba; 
maşini de tuns părul electrice 
şi neelectrice de uz personal; 
aparate de tuns animale (scu-
le); tarozi (scule); foaie pentru 
cămine; săbii, spade; ciocane; 
dălţi de stemuit cu vârf rotunjit; 
ciocane ascuţitoare; ciocane 
de zidar; buterole; sape; prăşi-
toare pentru tratamentul pod-
goriilor; maşini de tocat carne; 
truse de manichiură; truse de 
manichiură electrice; truse de 
pedichiură; pile-ace; pile; truse 
de bărbierit; scule de punere a 
aţei în ac; cuţite de brânză; 
cuţite pentru tăiat ouă; cuţite 
pentru pizza; cuţite de rindea; 
cuţite de cojit; chei pentru 
deschiderea cutiilor de con-
serve; cuţite pentru potcovărie; 
molete; cuţite de vânătoare, 
bricege (de buzunar); bricege 
de altoit; cosoare de grădină; 
cuţite; foarfece de metal; foar-
fece de tuns vitele; foarfece 
mecanice pentru tuns; foarfe-
ce de grădină; foarfece; teci 
de săbii; tocătoare de legume; 
unelte agricole acţionate ma-
nual; arme albe; pietre de 
polizor; şurubelniţe; săbii; 
spade; manşoane de alezoa-
re; mandrine pentru maşini de 
găurit; perforatoare (scule); 
pile de unghii; pile de unghii 
electrice; fierăstraie; beschii; 
pensete; pensete pentru epila-
re; pistolete manuale pentru 
extrudare de masticuri; pistole-
te de pulverizat; filiere (unelte); 
instrumente pentru culesul 
fructelor; pânze de fierăstraie 
(părţi de unelte); centuri pentru 
unelte; argintărie (cuţite, furcu-
liţe şi linguri); fiare de gofrat 
ţesătura; dispozitive manuale 
neelectrice de ondulat părul; 
colectoare de monede; in-
strumente de poleit unghiile 
(electrice sau neelectrice); 
darace; perforatoare; perfora-
toare pentru ştifturi; poansoa-
ne; pulverizatoare pentru in-
secticide; vaporizatoare pentru 
insecticide; alezoare; furci de 
plivit; rame pentru fierăstraie 
de mână; rame pentru ferăs-
traie; raşpele; scule aşchietoa-
re; satâre (cuţite); freze pentru 
curăţarea suprafeţelor; şpighel 
pentru gravură; piele de ascu-
ţit briciul; piele de ascuţit brice-
le pentru unelte de tăiere din 
piele; rindele; cavile de matisit; 
burghie; burghie (parţi ale 

strumente pentru determina-
rea orizontalităţii); nivelmetre 
cu mercur; nivelmetre cu alco-
ol; urometre; amplificatoare; 
acceleratoare de particule; 
jicloare contra incendiului; 
instalaţii electrice pentru co-
mandă de la distanţă a opera-
ţiunilor industriale (în indus-
trie); aparate de comandă 
pentru vehicule; dispozitive de 
echilibrare; magnetoscoape; 
aparate pentru reproducerea 
sunetului; maşini de facturat; 
aparate pentru galvanoplastie; 
dispozitive electrice pentru 
închiderea uşilor; înregistra-
toare cu bandă magnetică 
(sunete, imagini, informaţii); 
dispozitive de protecţie împo-
triva razelor Roentgen (altele 
decât de uz medical); aparate 
de joc concepute pentru a fi 
utilizate cu receptoare de tele-
viziune; dispozitive de securi-
tate în transportul feroviar; 
dispozitive de tratare a infor-
maţiei; dispozitive electrice de 
deschidere a uşilor; dispozitive 
(aparate) pentru transvazarea 
oxigenului; instalaţii electrice 
pentru prevenirea furtului (anti-
furt); dispozitive electrice pen-
tru atragerea şi uciderea in-
sectelor; aparate pentru diver-
tisment concepute pentru a fi 
utilizate cu ecran de televiziu-
ne; aparate pentru înregistra-
rea timpului; dispozitive de 
tăiere a filmului; dispozitive de 
uscare a filmelor (fotografii); 
dispozitive pentru citirea optică 
a caracterelor; dispozitive de 
comandă pentru ascensoare; 
aparate pentru centrarea dia-
pozitivelor; aparate de dozat; 
încărcătoare pentru acumula-
toare electrice; avertizoare 
acustice; aparate şi maşini 
pentru sondare; dispozitive şi 
echipament de salvare; apara-
te şi dispozitive pentru monta-
rea filmelor de cinematograf; 
dispozitive catodice de protec-
ţie împotriva coroziunii; cu-
ploare ( informatică); periferice 
de calculatoare; dispozitive 
antiparaziţi (electricitate); apa-
rate de demagnetizare a ben-
zilor magnetice; cuploare 
acustice; dispozitive de alarmă 
(alarmă antifurt); dispozitive de 
semnalizare a accidentelor; 
semnalizatoare de ceaţă (cu 
excepţia semnalelor utilizând o 
explozie); maşini de adunat; 
cititoare (maşini de lectură, 
informatică); aparate de con-
trol a căldurii; fotocopiatoare 
(fotografice, electrostatice, 
termice); cititoare de coduri de 
bare; fiare de călcat electrice; 
filtre pentru măşti respiratorii, 
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celor de uz medical); case de 
numărat banii; aparate electrice de 
comutare; staţii telefonice; alambi-
curi pentru experienţe de labora-
tor; aparate de proiecţie; radiaţii 
Roentgen (cu excepţia celor de uz 
medical); radiaţii Roentgen pentru 
scopuri industriale; aparate de 
sudură electrică; fotocopiatoare; 
semnalizatoare (intermitente); 
aparate stereoscopice; telegrafe 
(aparate); aparate telefonice; apa-
rate transmiţătoare (telecomunica-
ţii); telecopiatoare; aparate fotote-
legrafice; aparate electrice de 
aprindere la distanţă; hidrometre 
pentru acid; hidrometre pentru 
măsurarea densităţii soluţiilor 
acide; aerometre pentru acizii din 
baterii; aerometre; balize, balize 
luminoase; barometre; baterii ano-
dice; baterii galvanice; baterii pen-
tru lanterne; baterii pentru sisteme 
de aprindere; baterii solare; balan-
ţe romane (steelyards), pompe de 
combustibil pentru staţiile de ser-
vicii tehnice; betatroane; binocluri; 
etichete electronice pentru mărfuri; 
benzi magnetice (calculatoare); 
unităţi de memorie pentru calcula-
toare; furtunuri de incendiu; brăţări 
de identificare magnetice; pânze 
de cort pentru lucrări de salvare; 
geamanduri de semnalizare; gea-
manduri de salvare; geamanduri 
de marcare; compasuri; vacuum-
metre; electrolizoare; variometre; 
cântare; cântare de birou pentru 
scrisori; pod-basculă; cântare de 
precizie; balize (jaloane de marca-
re - instrumente geodezice); ca-
mere video; casete pentru camere 
video; videotelefoane; ecrane 
video; vizoare pentru aparate foto-
grafice; fişe; prize de curent; şuru-
buri micrometrice pentru dispoziti-
ve şi instrumente optice; viscozi-
metre; conjunctoare; undametre; 
voltmetre; porţi pentru parcări ale 
vehiculelor (cu plată în avans 
(preplată)); semnale mecanice; 
clapete închise (electrice); redre-
soare de curent; calibre (instru-
mente de măsurare); aparate pen-
tru analiza gazelor; gazometre; 
galvanometre; aparate heliografi-
ce; higrometre; hidrometre; greu-
tăţi; vizoare optice pentru uşi; 
holograme; trasatoare paralele; 
difuzoare; fire cu plumb pentru 
loturi şi sonde; plombe de fire cu 
plumb; telemetre; densimetre; 
densitometre; componente optice; 
detectoare; detectoare de 
helenium; detectoare de fum; de-
tectoare a monedelor falsificate; 
diapozitive (fotografie); diapozitive 
(aparate de proiecţie); diafragme 
pentru aparate fotografice; dicta-
foane; dinamometre; dischete; 
discuri acustice; discuri magnetice; 
discuri optice; discuri de calcul; 
unităţi de disc pentru calculatoare 

sculelor de mână); burghie de 
filetat (părţi ale sculelor de 
mână); foarfece de grădină; 
tacâmuri de argint (argintărie) 
(cuţite, furculiţe şi linguri); 
cosoare; seceri; cuţitoaie; 
raclete, mistrii (lopeţi) de gră-
dină; dălţi; dălţi de călăfătuit; 
dălţi concave (semicirculare); 
cutii de ongleu; dispozitive de 
strângere; mojare de pisat; 
dangale (stigmate); securi 
(bărzi); tesle (scule); menghi-
ne; toporişti; topoare; maiuri; 
maiuri (compactoare pentru 
pământ); borace (burghiu cu 
clichet) (unelte de mână); 
instrumente de tăiat ţevi; eche-
re; alonje pentru burghie de 
filetat; aparate de ameţit vite; 
aparate pentru distrugerea 
dăunătorilor (paraziţilor) de 
plante; echipamente şi acce-
sorii pentru sacrificarea anima-
lelor (măcelărie); dispozitive şi 
accesorii, aparate pentru jupu-
irea animalelor (măcelărie); 
întinzătoare de fire şi benzi 
metalice; fiare de călcat nee-
lectrice; fiare de călcat neelec-
trice manuale; tocuri pentru 
aparate de ras; imprimante cu 
scriere în relief; răzuitoare 
(scule); freze; sule din metal; 
tocătoare; spatule; baionete; 
cleşti, cleşti (foarfece) de în-
dreptat fitilul; fiare de ondulat; 
spărgătoare de nuci; cleşti de 
zahăr; instrumente pentru 
îndepărtarea cuticulei; cleşti 
de unghii; cleşti pentru întors 
genele; 
 
12 - autobuze; maşini; maşini 
de sport; maşini-betoniere; 
vehicule frigorifice; anvelope; 
remorci (vehicule); rulote de 
pasageri; accesorii de frână; 
amortizoare auto; amortizoare 
de suspensie; vehiculele spa-
ţiale; aparate de zbor; vehicu-
le, maşini şi echipamente 
utilizate în aeronautică; 
snowmobile; baloane aerosta-
tice; portbagaje; portschiuri 
pentru automobile; paraşocuri; 
paraşocuri pentru vehicule; 
barje; tampoane de soc (mate-
rial rulant feroviar); bufete 
mobile (maşini); vagonete; 
vagoane; vagoane de dormit; 
vagoane-restaurant; vagoane 
frigorifice; arbori de transmisie 
pentru vehicule terestre; bici-
clete; valve de bandaje pentru 
vehicule; capote de automobi-
le; capote pentru cărucioare 
de copii; capote pentru vehicu-
le; vâsle; rame de vapoare; 
rame pentru canoe; propulsoa-
re cu elice pentru nave; hidro-
glisoare; aeroglisoare; bride 
pentru bandaje de roţi de cale 

filtre pentru raze ultraviolete 
pentru fotografie; filtre (foto-
grafie); lanterne "magice"; 
lanterne optice; lanterne de 
semnalizare; camere fotografi-
ce; aparate de satinat fotogra-
fii tipărite (fotografii), obtura-
toare (fotografie); camere 
obscure (fotografie); fotome-
tre; flash (impuls de lumină); 
aparate mărit (fotografie); 
celule fotovoltaice; tocuri (cutii) 
pentru lentile de contact; tocuri 
pentru ochelari; tocuri pentru 
ochelari fără braţe; cutii pentru 
lame de microscop; cutii spe-
ciale pentru aparate şi mate-
riale fotografice; cromatografe 
de laborator; cronografe (apa-
rate de înregistrare a timpului); 
lănţişoare pentru ochelari fără 
braţe; ciclotroane; compasuri 
(instrumente de măsurare); 
frecvenţmetre; clepsidre pen-
tru fiert ouă; învelişuri de pro-
tecţie de incendiu; cipuri (cir-
cuite integrate); pedometre; 
baloane meteorologice; rame 
pentru instalarea ecranelor de 
sursă punctuală de lumină; 
paravane de azbest pentru 
pompieri; căşti de protecţie 
pentru sport; apărătoare împo-
triva orbirii; trepiede pentru 
camere foto; tablouri electrice 
de conexiune; tablouri electri-
ce de distribuţie; ecrane de 
proiecţie a feţei; ecrane de 
proiecţie; ecrane radiologice 
de uz industrial; ecran fluores-
cent; ecrane fotografice; ex-
ponometre; electrozi pentru 
sudură; ciocane electrice de 
lipit; cablare (cabluri electrice); 
elemente galvanice; epidia-
scoape; ergometre; ancore 
electrice; 
 
11- abajururi; baterii acumula-
toare de aburi; acumulatoare 
de căldură; dispozitive anti 
jivraj pentru vehicule; încălzi-
toare de apă; aparate pentru 
distilare; aparate pentru usca-
re; aparate pentru dezinfecta-
re; aparate pentru dezodoriza-
rea aerului; aparate pentru 
bronzat, aparate pentru ioniza-
rea aerului; aparate pentru 
maşini de cafea; aparate de 
răcirea băuturilor; aparate 
pentru uscarea mâinilor în 
spălătorii; aparate şi maşini 
pentru tratarea apei; aparate şi 
maşini frigorifice; maşini şi 
echipamente pentru uscare, 
aparate pentru congelare; 
aparate pentru uscat rufe, 
aparate pentru uscarea fructe-
lor; armaturi metalice pentru 
cuptoare, furnale; cuve de 
răcire pentru cuptoare; vase 
de expansiune pentru sisteme 
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(drivere); unităţi de disc (drivere) 
cu schimbare automată a discuri-
lor (pentru computere); cipuri 
ADN; panouri de semnalizare 
electronice; capacitate (măsuri de 
-); veste pentru înot; veste anti-
glonţ; veste de salvare; fire de 
identificare pentru cabluri electrice; 
cleme nazale pentru înotători şi 
scafandri; lacăte electrice; emiţă-
toare de semnale electronice (dis-
pozitive de avertizare); sonerii 
electrice de avarie; sonerii electri-
ce de uşi; sonerii de avertizare; 
aparate pentru transmiterea sune-
tului; oglinzi pentru lucrări de in-
specţie; semnalizări luminoase 
sau mecanice; semnalizări lumi-
noase; sonde de adâncime; sonde 
de uz ştiinţific; buzere; buzere 
electrice; ace pentru pick-up-uri; 
calibre (instrumente de măsură); 
indicatoare (aparate de măsurare) 
de presiune; simulatoare pentru 
conducerea sau testarea vehicule-
lor; invertoare (electrice); indica-
toare de presiune; indicatoare 
(electrice); indicatoare de tempe-
ratură; incubatoare pentru culturi 
bacteriene; instrumente de măsu-
ră; instrumente matematice; in-
strumente de nivelare; instrumente 
topografice; azimutale; interfeţe 
(calculatoare); aparate de ionizare 
(altele decât ionizatoare de aer); 
parascânteie; cabluri coaxiale; 
cabluri cu fibră optică; cabluri elec-
trice; gabarite (calibre); şublere; 
calibre de filetat; calculatoare; 
calculatoare de buzunar; camere 
de decompresie; camere de filma-
re; creioane electronice pentru 
unităţi de afişaj vizual; suporturi de 
bobine electrice; cartele magnetice 
de identificare; cartuşe pentru 
jocuri video; cartele magnetice cu 
codare; căşti de protecţie pentru 
echitaţie; căşti de protecţie; casete 
pentru plăci fotografice; case de 
numărat bani; catozi; casete de 
inductori; bobine electrice; bobine 
electromagnetice; bobine utilizate 
în fotografie; filme (pelicule) expu-
se; tastaturi de calculator; valve 
solenoide (întrerupătoare electro-
magnetice); cleme electrice; 
agende electronice; butoane de 
sonerii; suporturi de mausuri; codi-
ficatoare magnetice; vizoare 
antiorbire (de protecţie); colectori 
electrici; inele de calibrare; costu-
me de protecţie pentru aviatori; 
comutatoare; compact-discuri 
(audio-video); compact-discuri (CD 
optice); comparatoare; compasuri 
marine; calculatoare; computere 
portabile; condensatoare electrice; 
contacte electrice; contacte elec-
trice din metale preţioase; conuri 
de vânt (indicatoare de vânt); cutii 
de derivaţie (electrice); cutii de 
distribuţie (electrice); cutii de jonc-
ţiune (electrice); carcase de acu-

ferată; camioane; avertizoare 
sonore pentru vehicule; senile; 
uşi; motoare; motoare pentru 
biciclete; motoare cu reacţie 
pentru vehicule terestre; pro-
pulsore cu elice; propulsoare 
cu elice pentru ambarcaţiuni 
mici; dirijabile; teleferice; dra-
ge (vapoare); drezine; clopoţei 
de biciclete; oglinzi retrovizoa-
re; hublouri; material rulant 
pentru funiculare; cabine pen-
tru instalaţii de transport prin 
cablu; camere de aer pentru 
biciclete; camere de aer pen-
tru pneuri; capote pentru mo-
tor; cartere pentru componen-
tele vehiculelor terestre (altele 
decât cele pentru motoare) ; 
bărci; roţi de bicicletă; roti de 
roabe; roţi de cărucioare (mij-
loace de transport); saboţi de 
frână pentru vehicule; capace 
pentru butuci de roţi; cărucioa-
re pentru copii; ataşe pentru 
motociclete; nave; coşuri pen-
tru biciclete; cadre pentru 
vehicule cu două roţi; cutii de 
viteze pentru vehicule terestre; 
carcase de nave; protectoare 
de nave; frete de butuci de 
roată; scaune ejectabile pentru 
aeronave; fotolii rulante pentru 
bolnavi; buşoane pentru re-
zervoarele de combustibil; 
cârlige de nave; caroserii; 
caroserii pentru vehicule; ca-
roserii pentru camioane; loco-
mobile; locomotive; catarge de 
nave; autostropitori; elevatoa-
re, capace rabatabile din spa-
tele vehiculelor, (parţi ale ve-
hiculelor terestre); mecanisme 
de propulsie pentru vehicule 
terestre; velomotoare; motoci-
clete; roată de rezervă pentru 
vehicule terestre; ambreiaje 
pentru vehicule terestre; truse 
pentru repararea camerelor de 
aer; petice adezive din cauciuc 
pentru repararea camerelor de 
aer; pompe de aer (accesorii 
pentru vehicule); pompe pen-
tru biciclete; garnituri interioare 
pentru vehicule; jante de roţi; 
jante de roţi pentru biciclete; 
geamuri pentru vehicule; om-
nibuze; axe; paraşute; bacuri 
(nave); pedale de biciclete; 
angrenaje pentru vehicule 
terestre; benzi de rulare pentru 
reşaparea pneurilor; căruţe; 
tetiere pentru scaune; scări 
pentru vehicule; airbaguri 
gonflabile în mod automat 
(dispozitive de protecţie pentru 
vehicule); troliu de plan încli-
nat (teleschiuri); telescaune; 
huse de vehicule (dure); cuşe-
te pentru vehicule; pontoane; 
convertizoare de cuplu pentru 
vehicule terestre; dispozitive 
antiorbire pentru vehicule; 

centrale de încălzire; coloane 
de rafinare prin distilare; bide-
uri; boilere; căzi de apă mine-
rală, căzi pentru baie de şezut; 
aparate electrice pentru copt 
vafe; ventilatoare (de aer con-
diţionat); ventilatoare (părţi 
pentru instalaţii de aer condiţi-
onat); ventilatoare de uz cas-
nic (electrice); frigare, vitrine 
frigorifice; încălzitoare de apă; 
instalaţii de deschidere a apei 
pentru toalete, încălzitoare de 
aer; purificatoare de aer pen-
tru bucătarii; generatoare de 
gaz (instalaţii); condensatoare 
de gaz (care nu sunt părţi de 
maşini); generatoare de aceti-
lenă; hidranţi; arzătoare pentru 
acetilenă; arzătoare pentru 
benzină; arzătoare cu gaz; 
arzătoare pentru lămpi; arză-
toare germicide; arzătoare 
pentru calcinare; arzătoare de 
oxigen-hidrogen; arzătoare de 
laborator; arzătoare de ulei; 
arzătoare de alcool; termofoa-
re; termofoare pentru picioare 
(electrice sau neelectrice) 
termofoare pentru pat; termo-
foare de buzunar; suporturi 
pentru abajururi; distilatori; 
duşuri; coşuri de fum pentru 
ţevi de eşapament; camere 
frigorifice; brichete cu gaz; 
brichete pentru aprinderea 
gazului; clape pentru coşurile 
de fum; serpentine (părţi de 
instalaţii de distilare, încălzire 
sau de răcire); evaporatoare; 
instalaţii cu gaz de lumini; 
cabine de duş; cabine trans-
portabile pentru băi turceşti; 
instalaţii de încălzire (calorife-
re); camere frigorifice; cămine; 
castroane ermetice; cazane 
electrice pentru gătit sub pre-
siune; supape electrice nu 
automate cu aer pentru siste-
mele de încălzire cu abur; 
supape de reglare a nivelului 
în rezervoare; supape termo-
regulatoare (piese ale instalaţi-
ilor de încălzire); covoare cu 
încălzire electrică; becuri de 
lămpi; becuri pentru lămpi 
electrice; colectoare solare 
(încălzire); coloane de distila-
re; dulii pentru lămpi; instalaţii 
de aer condiţionat; cazane de 
gaz; cazane pentru spălătorii; 
cazane de încălzire; cafetiere 
electrice; robinete de canaliza-
re; robinete; robinete de ames-
tecare pentru conductele de 
apă; forje portabile; bucăţi de 
lavă utilizate în grătar; becuri 
electrice pentru pomul de 
Crăciun; lămpi de acetilenă; 
lămpi de siguranţă; lămpi cu 
gaz; lămpi de ondulat; lămpi 
germicide pentru purificarea 
aerului; lămpi pentru aparate 
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mulatoare; carcase de difuzoare; 
costume speciale de scafandru; 
discuri reflectorizante individuale, 
ataşate la haine, pentru prevenirea 
accidentelor de trafic; capace de 
protecţie pentru prize; loch-uri 
(aparate de măsurare); lasere, (cu 
excepţia celor utilizate în scopuri 
medicale); lactodensimetre; lacto-
metre; lămpi pentru laboratoare 
fotografice; lămpi de neon (tuburi 
luminoase pentru publicitate); 
tuburi electronice cu catod; tuburi 
cu catod utilizate în domeniul elec-
tronicii; tuburi electronice de ampli-
ficatoare; lămpi flash (fotografie); 
benzi pentru curăţarea capetelor 
de citire-scriere; benzi magnetice; 
benzi magnetice pentru înregistra-
re video; benzi de măsură; scări 
de salvare antiincendiare; rigle de 
măsurare; rigle de calcul; lentile de 
contact; lentile corectoare (optice); 
lentile optice; lentile de ochelari de 
montat; condensatoare optice; linii 
de sondaj; conducte de electricita-
te; linguri dozatoare; lupe; lupe 
textile; magneţi; magneţii decora-
tivi; manechine pentru exerciţii de 
prim ajutor (aparate de instruire); 
manipulatoare de tip maus; ma-
nometre; măşti pentru scafandri; 
măşti pentru sudori; măşti de pro-
tecţie; materiale pentru conducte 
de electricitate (fire, cabluri); ma-
şini contabile; maşini de votat; 
maşini pentru numărarea şi sorta-
rea banilor; maşini şi instrumente 
pentru testarea materialelor; ma-
şini de cusut pentru rotunjirea 
colţurilor; megafoane; diafragme 
acustice; membrane pentru echi-
pamente ştiinţifice; detectoare de 
obiecte metalice de uz industrial 
sau militar; metronoame; metri 
(instrument de măsurare); riglă 
gradată simplă; instrumente de 
măsurat în croitorie; mecanisme 
pentru distribuitoare automate cu 
preplată; mecanismele de plată în 
avans pentru televizoare; declan-
şatoare fotografice; micrometre; 
microprocesoare; microscoape; 
microtoame; microfoane; modeme; 
parafulgere; monitoare (hardware 
pentru calculatoare); desene ani-
mate; borne electrice; manşoane 
de legătură pentru cabluri electri-
ce; truse de disecţie (microscopie); 
dispozitive de protecţie pentru 
dinţi; genunchiere pentru lucrători; 
pompe de combustibil autoregla-
toare; distribuitoare de carburanţi 
pentru benzinării; căşti; nivelmetre 
optice; verniere; suporturi pentru 
înregistrări sonore; suporturi de 
date magnetice; suporturi de date 
optice; şosete încălzite electric; 
învelişuri pentru cabluri electrice; 
învelişuri de identificare pentru fire 
electrice; aparate de cântărit; 
echipamente de birou cu cartele 
perforate; echipamente speciale 

dispozitive antifurt pentru ve-
hicule; parasolare (storuri) 
pentru autovehicule; bandaje 
antiderapante de vehicule; 
contragreutăţi pentru echilibra-
rea roţilor; arcuri de amortiza-
re; rame de biciclete; scondri 
(marină); reductori; centuri de 
siguranţă pentru scaune; ar-
curi de suspensie pentru vehi-
cule; volane; volane pentru 
biciclete; manivele pentru 
biciclete; avioane; aeronave 
amfibii; sănii; sănii (vehicule); 
şei pentru biciclete, motocicle-
te; plase de portbagaje pentru 
vehicule; plase de siguranţă 
pentru biciclete; sisteme de 
alarmă antifurt; avertizoare de 
marşarier pentru vehicule; 
scaune; scaune de siguranţă 
pentru copii; circuite hidrauli-
ce; scutere (mijloace de trans-
port); căi ferate (material ru-
lant); spiţe de roţi de bicicletă; 
spiţe de roţi; planuri înclinate 
pentru vapoare; mijloace de 
remorcare pentru maşini (tre-
nuri); vehicule de apă; vehicu-
le militare; vehicule spaţiale; 
microturisme; vehicule de 
locomotive terestre, aeriene, 
navale şi feroviare; vehicule 
electrice; ambulanţe; vehicule 
cu telecomandă (cu excepţia 
jucăriilor); triciclete; tricicluri cu 
cutie de transportat mărfuri; 
parbrize; ştergătoare de par-
briz; suporturi pentru biciclete; 
butuci de roţi; butuci de roţi de 
biciclete; atelaje de căi ferate 
sau de vagoane; atelaje pen-
tru remorci de vehicule; am-
breiaje pentru vehicule teres-
tre; roabe; cărucioare cu mij-
loace de derulare pentru furtu-
nuri; cărucioare pe doua roţi; 
cărucioare de golf; cărucioare 
de magazie; boghiuri pentru 
vagoane de cale ferată; căru-
cioare de turnare; vagonet 
basculant; cărucioare pentru 
manevrarea bunurilor; căru-
cioare elevatoare; cărucioare 
pentru curăţare; frâne; frâne 
pentru biciclete; bare de torsi-
une; tractoare; tramvaie; 
transmisii pentru vehicule 
terestre; instalaţii de transport 
prin cablu; remorci; coşuri de 
locomotive; coşuri de vapoare; 
tacheţi pentru vapoare; turbine 
pentru vehicule terestre; indi-
catoare de direcţie pentru 
vehicule; furcheţi; suporturi 
pentru biciclete (părţi compo-
nente); dispozitive pentru de-
gajarea vapoarelor; dispozitive 
de comandă pentru vapoare; 
aparate şi instalaţii de trans-
port prin cablu; întinzătoare 
pentru spiţe de roţi; funiculare; 
furgoane (vehicule); camione-

de proiecţie; lămpi - indicatoa-
re de direcţie pentru vehicule; 
lămpi - indicatoare de direcţie 
pentru mijloace de transport; 
lămpi cu arc; lămpi de labora-
tor; lămpi de petrol, lămpi de 
sudat; lămpi cu radiaţii ultra-
violete; lanterne de iluminat; 
lămpi electrice; candelabre; 
grătare; maşini pentru copt 
pâine; maşini pentru irigaţii 
agricole, pungi de unică folo-
sinţă pentru sterilizare; apara-
te electrice pentru încălzit 
picioarele; încălzitoare de 
sticle cu biberoane pentru 
alimentarea copiilor (electrice); 
încălzitoare pentru băi; încălzi-
toare pentru fiare de călcat; 
încălzitoare imersate; duze 
pentru arzătoare cu gaz; duze 
pentru micşorarea presiunii 
jetului de apă; pompe de căl-
dură; filamente pentru lămpi 
electrice; filamente pentru 
radiatoare electrice; filamente 
de magneziu pentru instalaţii 
de iluminat; numere pentru 
clădiri luminescente; căptu-
şeală pentru baie; încălzitoare 
pentru parbrize de vehicule; 
echipamente pentru băi cu aer 
fierbinte; echipamente pentru 
băi; echipamente pentru a 
încărca în cuptoare; echipa-
mente pentru cuptor (supor-
turi); echipamente pentru sau-
ne; echipamente şi instalaţii de 
răcire; paturi electrice de în-
călzire; reflectoare de lămpi; 
reflectoare pentru mijloace de 
transport; camere albe (insta-
laţii sanitare); instalaţii de 
producere a aburilor ( cu ex-
cepţia părţilor de maşini); pas-
teurizatoare; dulii pentru lămpi; 
dulii pentru lămpi electrice; 
percolatoare de cafea electri-
ce; cuptoare (cu excepţia celor 
de laborator); cuptoare (insta-
laţii de încălzit); cuptor pentru 
produse de panificaţie; cuptoa-
re de conductă; cuptoare cu 
microunde (de gătit); cuptoare 
cu microunde de uz industrial; 
cuptoare pentru ceramică; 
cuptoare solare; pisoare; ali-
mentatoare pentru cazane de 
încălzit; plite pentru încălzire; 
plite de bucătărie; plite de 
bucătărie (cuptor); încălzitoare 
pentru acvarii; instalaţii de 
iluminare a acvariilor; perne 
încălzite electric (cu excepţia 
celor de uz medical); oale de 
gătit electrice; dispozitive pen-
tru furnizarea apei; aparate de 
dezodorizare (cu excepţia 
celor de uz personal); dispozi-
tive pentru deshidratarea pro-
duselor alimentare naturale; 
dispozitive pentru prăjire, apa-
rate pentru fumigaţii; dispoziti-
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de laborator; încălţăminte de pro-
tecţie împotriva accidentelor, radi-
aţiei şi focului; obiective (optică); 
obiective pentru astrofotografie; 
aparate pentru verificarea ouălor; 
extinctoare; garduri electrificate; 
limitatoare electrice; îmbrăcăminte 
de protecţie împotriva accidente-
lor, radiaţiilor şi focului; îmbrăcă-
minte de protecţie împotriva focu-
lui; îmbrăcăminte din azbest de 
protecţie împotriva focului; îmbră-
căminte specială de laborator; 
ozonizoare; octante; oculare; oh-
mmetre; suporturi pentru încheie-
tura mâinii pentru utilizarea com-
puterului; rame de ochelari; rame 
pentru lornioane; oscilografe; fire 
cu plumb; oglinzi optice; ochelari 
(optică); ochelari de soare; oche-
lari de sport; panouri pentru sem-
nalizare luminoasă sau mecanică; 
posturi radiotelefonice; lornioane; 
traducătoare electronice portabile; 
emiţătoare (legătura la distanţă); 
emiţătoare de semnale electroni-
ce; întrerupătoare electrice; peri-
scoape; mănuşi pentru scafandri; 
mănuşi protectoare din azbest; 
mănuşi de protecţie împotriva 
accidentelor; mănuşi de uz indus-
trial pentru protecţie contra razelor 
X; cuptoare de laborator; pipete; 
pirometre; planimetre; planşete 
topografice (instrumente de topo-
grafie); plăci pentru acumulatoare 
electrice; plachete de siliciu pentru 
circuite integrate; CD playere (citi-
toare optice); cititoare de casete; 
filme pentru înregistrarea sunete-
lor; filme Roentgen expuse; filme 
expuse; plute de salvare; tăvi de 
laborator; semiconductori; polari-
metre; pompe de incendiu; flotoare 
pentru înot; centuri de salvare; 
disjunctoare (siguranţe); siguranţe 
fuzibile; transformatoare electrice; 
teleruptoare; aparate pentru anali-
za alimentelor şi furajelor; aparate 
pentru diagnosticare (altele decât 
de uz medical); aparate electro-
termice de ondulare a părului; 
aparate pentru măsurarea distan-
ţelor; aparate pentru măsurarea 
vitezei (fotografie); aparate pentru 
măsurarea grosimii pieilor, piei de 
animale; aparate pentru măsura-
rea grosimii pielii; aparate de con-
trol a vitezei vehiculelor; echipa-
mente pentru procesul de predare; 
aparate pentru înregistrarea timpu-
lui; aparate electrice pentru dema-
chiat; teleimprimatoare (aparate 
de înregistrare de la distanţă); 
aparate şi instrumente pentru 
astronomie; aparate şi instrumente 
topografice; aparate şi instrumente 
de cântărire; aparate şi instrumen-
te de navigaţie; aparate şi instru-
mente optice; aparate şi instru-
mente pentru fizică; aparate şi 
instrumente pentru chimie; aparate 
de măsurare; aparate electrice de 

te - ambulanţă (cheson ambu-
lanta); lanţuri pentru vehicule; 
lanţuri de biciclele; lanţuri de 
comandă pentru vehicule te-
restre; lanţuri antiderapante; 
culbutoare de vagoane, vago-
nete; huse pentru cărucioare 
de copii; huse pentru volane 
de vehicule; huse de şei pen-
tru biciclete sau motociclete; 
huse de scaune, şasiuri; şasi-
uri pentru vehicule; biele pen-
tru vehicule terestre, (cu ex-
cepţia celor care intră în alcă-
tuirea motoarelor); fuzete pen-
tru osii; angrenaje de biciclete; 
anvelope tubeless pentru bici-
clete; anvelope de biciclete; 
anvelope auto; anvelope pen-
tru roţi; anvelope pentru vehi-
cule, anvelope pneumatice; 
crampoane pentru roţi; gruie 
de ambarcaţiuni maritime; 
şalupe; cuple pentru nave; 
apărătoare de noroi; apărătoa-
re de noroi pentru biciclete; 
motoare electrice pentru vehi-
cule terestre; iahturi; 
 
14 - agate; diamante; amulete; 
ancore pentru ceasuri (cu 
excepţia celor de mână); bră-
ţări; brăţări de ceasuri; pan-
dantive; brelocuri pentru chei; 
broşe; deşteptătoare; ace 
(bijuterii); ace decorative; ace 
de cravată; mărgele din chi-
hlimbar presat; busturi; jet 
neprelucrat sau parţial prelu-
crat; perle; jetoane de cupru; 
clipuri de cravate; butoni; in-
signe; aur neprelucrat sau 
cizelat; produse din cloisonné; 
produse de artă; bijuterii; biju-
terii din chihlimbar; iridium; 
pietre preţioase; pietre semi-
preţioase; fire de argint; colie-
re; inele; cutii; carcase pentru 
ceasuri; ceas (pendule, cu 
excepţia celor de mână); me-
dalii; medalioane; metale nobi-
le neprelucrate sau parţial 
prelucrate; mecanisme de 
ceasuri; monede; fire; fire de 
aur; fire de argint; olivine (biju-
terie); osmiu; paladiu; platină; 
instrumente de cronometrat; 
arcuri pentru ceasuri de mână; 
rodiu; ruteniu; cronometre cu 
mecanisme de încetare; argint 
sub formă brută sau cizelat; 
cercei; lingouri de metale pre-
ţioase; aliaje din metale preţi-
oase; statuete; figurine; sticlă 
pentru ceasuri; cristale; ace 
pentru ceasuri; bijuterii; orna-
mente pentru pantofi (din me-
tale preţioase); decoraţiuni 
pentru pălării (din metale pre-
ţioase); ornamente de jet; 
bijuterii de argint; bijuterii din 
fildeş; huse de ceasuri (cu 
excepţia celor de mână); huse 

ve de purificare a gazului; 
dispozitive de purificare a 
uleiurilor; dispozitive pentru 
încălzirea cleiului;aparate 
pentru uscarea furajelor; dis-
pozitive pentru filtrarea apei; 
aparate şi maşini pentru cură-
ţarea aerului; dispozitive şi 
maşini pentru fabricarea gheţii; 
aparate şi instalaţii de răcire; 
aparate şi instalaţii pentru 
gătit; corpuri şi instalaţii de 
iluminat; dispozitive şi echi-
pamente sanitare; aparate de 
încălzire pentru bucătărie; 
aparate de iluminat pentru 
vehicule; aparate de încălzire 
care lucrează cu combustibili 
solizi, lichizi şi gazoşi; aparate 
electrice de încălzire; dispozi-
tive de încălzire care lucrează 
cu aer fierbinte; dispozitive cu 
abur uscat pentru îngrijirea 
feţei; accesorii de siguranţă 
pentru aparatele de apă sau 
de gaz, pentru conductele de 
apă sau de gaz; accesorii de 
siguranţă şi de reglaj pentru 
aparatele de apă sau de gaz, 
pentru conductele de apă sau 
de gaz; accesorii de reglaj 
pentru aparatele de apă sau 
de gaz, pentru conductele de 
apă sau de gaz; accesorii de 
siguranţă şi de reglaj pentru 
aparatele de apă; accesorii de 
siguranţă şi de reglaj pentru 
aparatele de gaz; rotisor pen-
tru grătar; dispozitive pentru 
automobilişti (echipamente 
împotriva luminii orbitoare 
(garnituri de lămpi)); dispoziti-
ve pentru încălzit alimentele; 
instrumente electrice de făcut 
iaurt; dispozitive cu rotisor 
pentru grătar; capace pentru 
radiatoare, lanterne subacvati-
ce; lanterne veneţiene;  garni-
turi pentru robinete de apă; 
dispozitive Selfdimming pentru 
vehicule (accesorii de lampă); 
radiatoare de încălzire; radia-
toare de încălzire centrală; 
radiatoare electrice; chiuvete; 
distribuitoare de dezinfectanţi 
pentru toalete; difuzoare de 
irigare prin picurare lentă (ac-
cesorii de irigaţii); difuzoare de 
lumină; regeneratoare de căl-
dură; regeneratoare nucleare; 
rezervoare (supape regulatoa-
re de nivel în toalete); rezer-
voare de stocare a apei sub 
presiune; grătar - grilaj pentru 
cuptoare; rastere, lămpi; lămpi 
de podea; lampadare; felinare; 
corpuri de iluminat pentru 
tavane, plafoane; scaune de 
toaletă; sisteme de iluminat 
pentru aeronave; scrubere 
(părţi ale instalaţiilor de gaze); 
lampă de sticlă; sterilizatoare; 
sterilizatoare de apă; steriliza-
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măsurare; instrumente de control 
pentru cazane de abur; instrumen-
te de cosmografie; aparate meteo-
rologice; aparate marine de sem-
nalizare; aparate de supraveghe-
re; aparate de comandă pentru 
vehicule (calculatoare de bord); 
aparate de navigaţie prin satelit; 
aparate de control electrice; apa-
rate de măsură de precizie; in-
strumente cu lunete optice; recep-
toare (audio-video); prisme (opti-
că); aprinzătoare de ţigară pe 
tabloul de bord al vehiculelor; 
imprimante; dispozitive de schim-
bare a acului în pick-up-uri; supor-
turi de retorte; dispozitive pentru 
uscare folosite în fotografie; dispo-
zitive de curăţare a discurilor acus-
tice; bătătoare pentru stingerea 
incendiilor; lunete de vizoare pen-
tru arme de foc; eprubete; buşoa-
ne indicatoare de presiune pentru 
supape; fire magnetice; fire de 
telegraf; fire de telefon; fire electri-
ce; conducte electrice; fire de 
cupru izolate; fire fuzibile din aliaje 
metalice; programe de calculator; 
programe pentru jocuri pe calcula-
tor; programe înregistrate de ope-
rare pe calculator (software); pick-
up-uri; procesoare (unităţi centrale 
de prelucrare a informaţiei); tije 
pentru a găsi surse de apă subte-
rană; publicaţii electronice descăr-
cabile; pupitre electrice de distribu-
ţie; tablouri de comandă electrice; 
radare; tuburi acustice; piloni de 
antenă radio; emiţătoare (teleco-
municaţii); aparate de radio; apa-
rate de radio pentru vehicule; ra-
me pentru diapozitive; rastere 
pentru fotogravuri; aparate portati-
ve de emisie-recepţie; aparate de 
protecţie (regulatoare) contra su-
pratensiunii; regulatoare de tensi-
une pentru vehicule; regulatoare 
pentru iluminat (electrice); regula-
toare pentru iluminarea scenei; 
regulatoare de viteză pentru pick-
up-uri; reductoare (electrice); tăvi 
de clătire folosite in fotografie; 
scule de tâmplărie; relee de timp; 
relee electrice; centuri de siguran-
ţă (altele decât cele pentru scaune 
de vehicule şi echipamente sporti-
ve); radiografii, cu excepţia celor 
de uz medical; reostate; aparate 
de respiraţie (cu excepţia celor de 
respiraţie artificială); respiratorii 
(filtre pentru maşini); retorte; re-
fractometre; refractoare; grile de 
baterii de acumulatoare; pâlnii 
pentru difuzoare; zaharimetre; 
cabluri pentru fibre optice; sema-
foare; fluiere pentru chemarea 
câinilor; fluiere de semnalizare, de 
urgenţe; sextanţi; inductoare elec-
trice; plase de siguranţă; plase de 
protecţie împotriva accidentelor; 
avertizoare de incendiu; avertizoa-
re luminoase sau mecanice; sire-
ne; scanere (echipamente de pre-

de ceasuri (pentru cadou); 
cronografe (ceasuri) de mână; 
cronometre; cronoscoape; 
lanţuri, lanţuri de ceas; cadra-
ne de ceas (cu excepţia celor 
de mână); ceasuri (cu excepţia 
celor de mână); ceasuri (de 
mână); ceasuri atomice; cea-
suri solare; ceasuri electrice; 
ceasuri de etalon (generatoare 
de semnale); ceasuri - brăţări; 
cutii de bijuterii, spineli (pietre 
preţioase); 
 
28 - jocuri automate cu fise; 
vehicule (jucării); bazine (pis-
cine, articole de joc); bibelouri 
pentru serate (semne de aten-
ţie); bloc-starturi; 
bodyboarding; ghete cu pati-
ne; biberoane pentru păpuşi; 
arme pentru paintball; 
shuttlecocks (mingi cu pene, 
rachete) pentru badminton; 
pendul giroscopic (jucării); 
puzzle; pungi (pere) agăţate; 
deltaplane; discuri (jucării); 
discuri pentru sport; case de 
păpuşi; domino; planşe de 
surfing; trambuline (articole de 
sport); planşe cu rotile 
(skateboard); planşe cu catar-
ge pentru surfing; table de 
şah; table de şah sau de da-
me; darde (geriduri); pomi de 
Crăciun din materiale sintetice; 
containere de zaruri; zmeie din 
hârtie; pinatas; jucării; jucării 
pentru animale de companie; 
jucării de pluş; jucării mobile; 
dispozitive pentru farse, sca-
matorii; jocuri electronice, 
altele decât cele concepute 
pentru a fi utilizate cu ecran de 
afişare sau monitor; jocuri de 
societate; jocuri de masă; 
jocuri cu inele; jocuri; caleido-
scoape; camere de aer pentru 
mingi pentru jocuri sportive; 
colofoniu pentru sportivi; can-
turi de schi; cărţi de joc pentru 
bingo; cărţi de joc; căluşei; 
căluţi-balansoare; popice; 
popice (jucării); tacuri de bili-
ard; crose de golf; crose de 
hochei; piei de focă (învelitori 
pentru schi); clopoţei pentru 
pomul de Crăciun; camere 
pentru păpuşi; jocuri de con-
strucţie; confeti; bomboane 
explozive; patine pentru ghea-
ţă; patine cu rotile; zaruri de 
joc, arme pentru paintball 
(accesorii sportive); legături de 
schiuri; paturi pentru păpuşi; 
platouri rotitoare pentru rulete; 
blocuri de construcţii; păpuşi; 
labe pentru înotători; arcuri 
pentru tir, schiuri; schiuri nau-
tice; schiuri pentru surfing; 
mah-jong-uri (domino chinez); 
unguent de schiuri; momeli 
pentru vânătoare; marionete; 

toare de aer; uscătoare elec-
trice de haine; uscătoare de 
păr; uscătoare de malţ; uscă-
toare pentru tutun; schimbă-
toare de căldură; toastere de 
pâine; tuburi cu descărcări 
electrice pentru iluminat; tuburi 
pentru lămpi; lămpi fluorescen-
te; ţevi de fum pentru cazane 
de încălzire; conducte pentru 
cazane de încălzire; sisteme 
de conducte sanitare; toalete 
(WC); toalete mobile; umidifi-
catoare pentru radiatoare de 
încălzire centrală; lavabouri 
(părţi ale echipamentelor sani-
tare); scaune de closete; insta-
laţii de apă; instalaţii sanitare 
pentru camera de baie; insta-
laţii de aer condiţionat; instala-
ţii de climatizat pentru vehicu-
le; instalaţii pentru desaliniza-
rea apei de mare; instalaţii de 
prelucrare a combustibilului 
nuclear şi inhibitori ai reacţiilor 
nucleare; instalaţii de irigaţie 
automate; instalaţii şi sisteme 
de răcire a apei pentru răcirea 
lichidelor, sisteme de răcire 
pentru lapte; sisteme de răcire 
pentru tutun; instalaţii de trata-
re a apei; instalaţii de tratare a 
apelor uzate; instalaţii pentru 
producerea aburilor; instalaţii 
de distribuţie a apei; sisteme 
de filtrare a aerului; instalaţii 
pentru clorurarea apei în bazi-
nele de înot; instalaţii şi echi-
pamente de ventilare a aerului 
(instalaţii de condiţionat aer); 
aparate de dedurizare a apei; 
dispozitive şi maşini pentru 
răcire; instalaţii de încălzire; 
instalaţii de încălzire pentru 
vehicule; instalaţii de încălzire 
care lucrează cu apă caldă, 
instalaţii de polimerizare; in-
stalaţii şi sisteme de alimenta-
re cu apă; dispozitive automa-
te pentru transportul de cenu-
şă; dispozitive pentru formarea 
de mişcare Vortex pentru apă; 
dispozitive pentru răcirea apei; 
dispozitive pentru aprinderea 
şi întreţinerea focului; echipa-
ment de filtrare pentru acvarii; 
torţe pentru industria petrolu-
lui; faruri pentru vehicule; fa-
ruri pentru mijloace de trans-
port; filtre de uz casnic sau 
instalaţii industriale; filtre pen-
tru aer condiţionat; filtre de 
cafea electrice; filtre pentru 
apă potabilă; lanterne; lanter-
ne pentru vehicule; lanterne 
pentru biciclete; lanterne pen-
tru mijloace de transport; lan-
terne de buzunar; lanterne de 
iluminat; felinare de China 
pentru un decor festiv (felinare 
de hârtie); havuzuri; havuzuri 
decorative; friteuze electrice; 
garnituri refractare pentru 
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lucrare a datelor); cartele cu circui-
te integrate (smart carduri); cone-
xiuni de cabluri (electricitate); co-
nexiuni electrice; sonare; sonome-
tre; balast pentru sisteme de ilu-
minat; rezistenţe electrice; spec-
trografe; spectroscoape; indicatoa-
re de viteză; alcoolmetre; sateliţi 
pentru uz ştiinţific; dispozitive de 
protecţie în caz de accidente, de 
uz individual; materiale audiovi-
zuale de instruire; posturi radiote-
legrafice; posturi radiotelefonice; 
lentile pentru ochelari; sticlă opti-
că; sticlă acoperită cu un strat 
conductor electric; lentilă de pro-
tecţie contra luminii; aparate-
receptor stereo portabile; stereo-
scoape; nave de stingere a incen-
diilor; sulfitometre; neseseruri 
pentru telefoane; uscătoare folosi-
te în fotografie; sferometre; circuite 
integrate; circuite imprimate; con-
toare; parcometru; dispozitive de 
numărat timbre poştale; înregistra-
toare kilometrice pentru vehicule; 
tahometre; abace; tahimetre; tam-
poane de urechi; tampoane de 
urechi utilizate pentru scufundări; 
tahometre; procesoare de text; 
televizoare; telescoape; 
telepromptere; teleimprimatoare; 
telefoane portabile; teodolite; ter-
mometre (cu excepţia celor medi-
cale); termostate; termostate pen-
tru vehicule; creuzete (de labora-
tor); braţe acustice pentru pick-up-
uri; totalizatoare; tranzistoare 
(electronice); raportoare (instru-
mente de măsură); supravoltoare; 
transformatoare electrice; triunghi-
uri de semnalizare pentru vehicu-
lele în pană; cabluri de demaror 
pentru motoare; tuburi cu descăr-
care electrică (altele decât pentru 
iluminat); tuburi capilare; tuburi de 
radiaţii Roentgen (cu excepţia 
celor de uz medical); receptoare 
telefonice; turnichete automate; 
indicatoare de cantitate; avertizoa-
re automate de pierdere a presiu-
nii în instalaţiile pneumatice; indi-
catoare de nivel de benzină; indi-
catoare de nivel de apă; indicatoa-
re de pierderi electrice (la sol sau 
la unitatea de masă); pontator 
electronic a emisiei de lumină; 
indicatoare de pantă; nivelmetre 
(instrumente pentru determinarea 
orizontalităţii); nivelmetre cu mer-
cur; nivelmetre cu alcool; urome-
tre; amplificatoare; acceleratoare 
de particule; jicloare contra incen-
diului; instalaţii electrice pentru 
comandă de la distanţă a operaţi-
unilor industriale (în industrie); 
aparate de comandă pentru vehi-
cule; dispozitive de echilibrare; 
magnetoscoape; aparate pentru 
reproducerea sunetului; maşini de 
facturat; aparate pentru galvano-
plastie; dispozitive electrice pentru 
închiderea uşilor; înregistratoare 

măşti de carnaval; măşti de 
teatru; măşti de scrimă; planşe 
de windsurfing (catarge); cretă 
pentru tacuri de biliard; ţinte; 
ţinte electronice; modele de 
vehicule de scară redusă; 
mingi de joc; benzi de amorti-
zare pentru mesele de biliard; 
genunchiere (apărătoare de 
genunchi) (articole de sport); 
vârfuri pentru tacuri de biliard; 
apărătoare de coate (articole 
de sport), îmbrăcăminte pentru 
păpuşi; arme de scrimă, bas-
toane pentru majorete, 
parapante; mănuşi (accesorii 
pentru jocuri); pistoale de 
jucărie; pistoale pneumatice 
(jucării); capse detonante 
(jucării); capse pentru pistoale 
de jucărie; sunătoare; potcoa-
ve pentru jocuri, suporturi de 
lumânări pentru pomul de 
Crăciun; suporturi pentru po-
mul de Crăciun; straturi de 
acoperire pentru suprafeţele 
de sprijin ale schiurilor; momeli 
pentru vânătoare sau pescuit; 
momeli mirositoare pentru 
vânătoare şi pescuit; accesorii 
pentru tir cu arcul; accesorii de 
pescuit; vârtelniţe pentru zme-
ie; dispozitive pentru suflarea 
baloanelor de săpun (jucării); 
dispozitive de marcat punctele 
pentru jocul de biliard; unelte 
de refacere a solului (accesorii 
de golf); căptuşeli de protecţie 
(echipamente de sport); rache-
te; florete pentru scrimă; cure-
le pentru planşe de surfing; 
centuri pentru halterofili; role 
pentru biciclete fixe de antre-
nament; arme sportive, har-
poane; trotinete (jucării); sănii 
(articole de sport); plase de 
fluturi; plase (articole de 
sport); raclete pentru schiuri; 
aparate de gimnastică; lansa-
toare pentru aruncarea proiec-
tilelor; aparate pentru cultu-
rism; centuri pentru căţărători; 
zăpadă artificială pentru pomul 
de Crăciun; rachete de zăpa-
dă; standuri pentru ţinte zbură-
toare; mese de biliard; mese 
de biliard cu fise; mese pentru 
tenis de masă; mese pentru 
fotbal de masă; corzi de ra-
chete; saci de cricket; tocuri 
pentru crose de golf, pe roţi, 
sau fără ele; tobogane; vehi-
cule cu telecomandă (jucării); 
aparate pentru exerciţii fizice; 
jocuri de table; chiloţi sportivi; 
decoraţiuni pentru pomul de 
Crăciun (cu excepţia articole-
lor de iluminat şi a dulciurilor); 
aparate de aruncat mingi de 
tenis; dispozitive pentru farse 
şi scamatorii; aparate pentru 
jocuri electronice (altele decât 
cele concepute pentru a fi 

cuptoare; garnituri de amena-
jare pentru cuptoare; frigidere; 
cromatografe în scopuri indus-
triale; ceainice electrice; obtu-
ratoare cotite pentru controlul 
tracţiunii; dulapuri de evacua-
re; dulapuri de fum pentru 
laborator, dulapuri de uscare 
dentare; dulapuri frigorifice; 
dulapuri pentru gheaţă; eco-
nomizoare de combustibil; 
electrozi de carbon pentru 
lămpi cu arc; elemente de 
încălzire; 
 
21- acvarii de interior, adăpă-
tori, bibelouri chinezeşti (porţe-
lanuri), farfurii, farfurii din hâr-
tie; farfurioare; pocaluri; bom-
boniere, palete pentru tartine, 
butelii; butelii împletite; busturi 
din porţelan, ceramică sau 
sticlă; vase; vase de aşezat în 
mijlocul meselor; cupe pentru 
fructe; cădiţe pentru păsări; 
cădiţe portabile pentru nou-
născuţi; ventuze; forme pentru 
prăjituri; recipiente pentru 
gheaţă; găleţi pentru cărbune; 
căldări din ţesături; frigări; 
suporturi pentru şerveţele; 
întinzătoare de pantaloni; 
suporturi de întins hainele; 
suporturi de întins cămăşile; 
păr pentru perii; voliere, colivii 
pentru pasări; pâlnii; bătătoare 
pentru covoare; forme de por-
ţelan sau sticlă, stingătoare 
pentru lumânări; ghivece pen-
tru flori;oale de noapte; oliţe 
pentru clei; gărăfioare pentru 
ulei, oţet; garafe; piepteni 
pentru animale; bureţi abrazivi 
pentru piele; bureţi pentru 
menaj; bureţi de toaletă; apa-
rate deodorizante de uz per-
sonal; suporturi pentru bureţi; 
suporturi pentru scobitori; 
suporturi pentru săpun; supor-
turi pentru flori în aranjamente 
florale; suporturi pentru pămă-
tufuri de bărbierit; suporturi 
pentru role de hârtie igienică; 
scânduri de călcat; planşete 
de tăiat la bucătărie; scânduri 
de tăiat pâine; scânduri de 
spălat rufele; strecurători; 
recipiente de menaj şi pentru 
bucătărie, recipiente de bucă-
tărie; recipiente din sticlă; 
recipiente din sticlă pentru 
chimicale; recipiente termoizo-
lante pentru băuturi; recipiente 
termoizolante pentru produse 
alimentare; recipiente din sti-
clă de formă rotundă; mangal; 
închizătoare pentru capace de 
cratiţă; piele de lustruit; scobi-
tori; produse ceramice pentru 
menaj; majolică; figurine (sta-
tuete) din porţelan, ceramică 
sau din sticlă; materiale pentru 
perii; instrumente pentru cură-
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cu bandă magnetică (sunete, ima-
gini, informaţii); dispozitive de 
protecţie împotriva razelor Roent-
gen (altele decât de uz medical); 
aparate de joc concepute pentru a 
fi utilizate cu receptoare de televi-
ziune; dispozitive de securitate în 
transportul feroviar; dispozitive de 
tratare a informaţiei; dispozitive 
electrice de deschidere a uşilor; 
dispozitive (aparate) pentru trans-
vazarea oxigenului; instalaţii elec-
trice pentru prevenirea furtului 
(antifurt); dispozitive electrice pen-
tru atragerea şi uciderea insecte-
lor; aparate pentru divertisment 
concepute pentru a fi utilizate cu 
ecran de televiziune; aparate pen-
tru înregistrarea timpului; dispoziti-
ve de tăiere a filmului; dispozitive 
de uscare a filmelor (fotografii); 
dispozitive pentru citirea optică a 
caracterelor; dispozitive de co-
mandă pentru ascensoare; apara-
te pentru centrarea diapozitivelor; 
aparate de dozat; încărcătoare 
pentru acumulatoare electrice; 
avertizoare acustice; aparate şi 
maşini pentru sondare; dispozitive 
şi echipament de salvare; aparate 
şi dispozitive pentru montarea 
filmelor de cinematograf; dispoziti-
ve catodice de protecţie împotriva 
coroziunii; cuploare (informatică); 
periferice de calculatoare; dispozi-
tive antiparaziţi (electricitate); apa-
rate de demagnetizare a benzilor 
magnetice; cuploare acustice; 
dispozitive de alarmă (alarmă 
antifurt); dispozitive de semnaliza-
re a accidentelor; semnalizatoare 
de ceaţă (cu excepţia semnalelor 
utilizând o explozie); maşini de 
adunat; cititoare (maşini de lectu-
ră, informatică); aparate de control 
a căldurii; fotocopiatoare (fotogra-
fice, electrostatice, termice); citi-
toare de coduri de bare; fiare de 
călcat electrice; filtre pentru măşti 
respiratorii, filtre pentru raze ultra-
violete pentru fotografie; filtre (fo-
tografie); lanterne "magice"; lan-
terne optice; lanterne de semnali-
zare; camere fotografice; aparate 
de satinat fotografii tipărite (foto-
grafii), obturatoare (fotografie); 
camere obscure (fotografie); foto-
metre; flash (impuls de lumină); 
aparate mărit (fotografie); celule 
fotovoltaice; tocuri (cutii) pentru 
lentile de contact; tocuri pentru 
ochelari; tocuri pentru ochelari fără 
braţe; cutii pentru lame de micro-
scop; cutii speciale pentru aparate 
şi materiale fotografice; 
cromatografe de laborator; crono-
grafe (aparate de înregistrare a 
timpului); lănţişoare pentru oche-
lari fără braţe; ciclotroane; compa-
suri (instrumente de măsurare); 
frecvenţmetre; clepsidre pentru 
fiert ouă; învelişuri de protecţie de 
incendiu; cipuri (circuite integrate); 

utilizate cu ecran de afişare 
independent sau monitor); 
dispozitive şi echipamente 
pentru bowling (jocuri de popi-
ce); jetoane pentru jocuri; 
huse special concepute pentru 
schiuri şi plăci de surfing; bile 
de joc, bile de biliard; baloane 
pentru jocuri; globuri de sticlă 
cu zăpadă în interior; şah; 
dame; apărători de tibii (echi-
pament de sport); ecrane de 
camuflaj (echipamente de 
sport); extensoare. 
 

ţat acţionate manual; cratiţe; 
caşpo (cu excepţia celor din 
hârtie); pămătufuri pentru 
bărbierit; colivii pentru pasări 
domestice; piele pentru şlefuit; 
dispozitive de întins încălţă-
mintea; inele şi suporturi pen-
tru şerveţele; inele pentru 
şerveţele; inele pentru păsări; 
puşculiţe nemetalice; coşuleţe 
pentru pâine; coşuleţe de uz 
casnic; iesle pentru animale; 
cutii pentru biscuiţi; cutii pentru 
ceai; vase de spălat rufe; ca-
zane de lut; cazane pentru 
soldaţi; cazane; cafetiere nee-
lectrice; servicii de cafea nee-
lectrice; râşniţe de cafea ma-
nuale; cremene parţial prelu-
crat, în afară de cel utilizat în 
construcţii; halbe de bere; 
halbe de bere cu capac; curse 
pentru şobolani; capace pen-
tru ghivece; capace pentru 
acvarii de interior; capace 
pentru untiere; capace pentru 
vase; capace pentru platouri 
pentru brânză; cârlige pentru 
încheiat nasturii la ghete, la 
mănuşi; vase de ars mirodenii; 
garafe; şerbetiere portative 
neelectrice; pâlnii; capcane 
pentru insecte; linguri de 
amestecat, ustensile de bucă-
tărie; linguri de turnat; lopăţe-
le, ustensile de masă; lopăţele 
pentru tarte; lopăţele; untiere; 
materiale pentru pregătirea 
periilor; materiale de lustruire, 
cu excepţia celor din hârtie şi 
piatră; maşini manuale pentru 
tăiţei; maşini şi aparate nee-
lectrice de lustruit, de uz cas-
nic; râşniţe manuale pentru 
piper; mături; saci izotermici; 
distribuitoare de creme pentru 
prăjituri; cratiţe; mozaic din 
sticlă, cu excepţia celui din 
construcţii; tampoane metalice  
pentru curăţat; savoniere; 
capcane pentru şoareci; seturi 
de vase de bucătărie; duze 
pentru pâlnii; duze pentru 
turnat; duze pentru furtunuri 
de stropit; servicii pentru picnic 
(cu seturi de veselă); truse de 
toaletă; fibre de curăţat dinţii; 
fibre de sticlă, altele decât cele 
pentru izolaţie sau pentru uz 
textil; cuţite pentru tăiat coca, 
instrumente; cuţite pentru 
cocă; stropitori; stropitori pen-
tru flori şi plante; deşeuri din 
bumbac pentru curăţat; deşe-
uri din lâna pentru curăţat; câlţi 
de in pentru curăţat; beţişoare 
chinezeşti, tacâmuri; beţişoare 
pentru cocteiluri; vase pentru 
piper; mănuşi de menaj; mă-
nuşi de lustruit; mănuşi pentru 
grădinărit; discuri pentru a 
împiedica laptele să dea în 
foc; platouri de uz casnic; 
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pedometre; baloane meteorologi-
ce; rame pentru instalarea ecrane-
lor de sursă punctuală de lumină; 
paravane de azbest pentru pompi-
eri; căşti de protecţie pentru sport; 
apărătoare împotriva orbirii; trepi-
ede pentru camere foto; tablouri 
electrice de conexiune; tablouri 
electrice de distribuţie; ecrane de 
proiecţie a feţei; ecrane de proiec-
ţie; ecrane radiologice de uz in-
dustrial; ecran fluorescent; ecrane 
fotografice; exponometre; electrozi 
pentru sudură; ciocane electrice 
de lipit; cablare (cabluri electrice); 
elemente galvanice; epidiascoape; 
ergometre; ancore electrice; 
 
11 - abajururi; baterii acumulatoa-
re de aburi; acumulatoare de căl-
dură; dispozitive anti jivraj pentru 
vehicule; încălzitoare de apă; apa-
rate pentru distilare; aparate pen-
tru uscare; aparate pentru dezin-
fectare; aparate pentru dezodori-
zarea aerului; aparate pentru 
bronzat, aparate pentru ionizarea 
aerului; aparate pentru maşini de 
cafea; aparate de răcirea băuturi-
lor; aparate pentru uscarea mâini-
lor în spălătorii; aparate şi maşini 
pentru tratarea apei; aparate şi 
maşini frigorifice; maşini şi echi-
pamente pentru uscare, aparate 
pentru congelare; aparate pentru 
uscat rufe, aparate pentru uscarea 
fructelor; armaturi metalice pentru 
cuptoare, furnale; cuve de răcire 
pentru cuptoare; vase de expansi-
une pentru sisteme centrale de 
încălzire; coloane de rafinare prin 
distilare; bideuri; boilere; căzi de 
apă minerală, căzi pentru baie de 
şezut; aparate electrice pentru 
copt vafe; ventilatoare (de aer 
condiţionat); ventilatoare (părţi 
pentru instalaţii de aer condiţio-
nat); ventilatoare de uz casnic 
(electrice); frigare, vitrine frigorifi-
ce; încălzitoare de apă; instalaţii 
de deschidere a apei pentru toale-
te, încălzitoare de aer; purificatoa-
re de aer pentru bucătarii; genera-
toare de gaz (instalaţii); condensa-
toare de gaz (care nu sunt părţi de 
maşini); generatoare de acetilenă; 
hidranţi; arzătoare pentru acetile-
nă; arzătoare pentru benzină; 
arzătoare cu gaz; arzătoare pentru 
lămpi; arzătoare germicide; arză-
toare pentru calcinare; arzătoare 
de oxigen-hidrogen; arzătoare de 
laborator; arzătoare de ulei; arză-
toare de alcool; termofoare; termo-
foare pentru picioare (electrice sau 
neelectrice) termofoare pentru pat; 
termofoare de buzunar; suporturi 
pentru abajururi; distilatori; duşuri; 
coşuri de fum pentru ţevi de eşa-
pament; camere frigorifice; briche-
te cu gaz; brichete pentru aprinde-
rea gazului; clape pentru coşurile 
de fum; serpentine (părţi de insta-

platouri de uz casnic din hâr-
tie; platouri rotitoare; platouri 
pentru legume; platouri pentru 
ceşti, pahare; recipiente nee-
lectrice pentru încălzirea bibe-
roanelor; sfeşnice; suporturi 
pentru farfurii (ustensile de 
masă); suporturi pentru garafe 
(cu excepţia celor din hârtie şi 
de masă); suporturi pentru 
lista de meniuri; suporturi pen-
tru cuţite (pentru servit la ma-
să); suporturi pentru fiare de 
călcat; suporturi pentru ouă; 
suporturi pentru gril; tampoane 
abrazive pentru curăţat; tam-
poane de curăţat; adăpători; 
praf de sticlă pentru ornamen-
te; vase din porţelan; vase din 
lut; vase neelectrice pentru 
prepararea alimentelor în baie 
de aburi; vase din sticlă colo-
rată; vase de bucătărie, cu 
excepţia cuţitelor, furculiţelor şi 
lingurilor; vase din cristal; vase 
din faianţă; vase din lut ars; 
ustensile cosmetice; ustensile 
de toaletă; prese pentru panta-
loni; tacâmuri pentru untde-
lemn şi oţet; tacâmuri pentru 
mirodenii; aparate neelectrice 
pentru demachiere; articole de 
uz casnic pentru refrigerarea 
alimentelor conţinând fluide 
pentru schimb de căldură; 
suporturi pentru role de hârtie 
igienică; văcsuitoare; deschi-
zătoare de sticle; trăgătoare 
de cizme; întinzătoare de mă-
nuşi; făraşe pentru fărâmituri; 
dispozitive pentru menţinut 
forma cravatelor; cleşti pentru 
rufe; dopuri de sticlă; pudriere; 
pulverizatoare de parfum; 
pufuri de pudră; desprăfuitoare 
neelectrice; distribuitoare de 
săpun; piepteni; piepteni elec-
trici; frigări; reşouri menajere; 
coarne de băut; încălţătoare; 
rozete pentru sfeşnice; mâne-
re rotunde din porţelan; salati-
ere; zaharniţe; maşini de bă-
tut; maşini de bătut menajere; 
servicii de masă (tacâmuri de 
masă); servicii de cafea; servi-
cii pentru lichior; site de cenu-
şă; strecurători de ceai; sifoa-
ne pentru apa gazoasă; sifoa-
ne, ţevi pentru tras vinul din 
butoaie; sucitoare pentru pati-
serie; castroane ermetice; perii 
de sârmă pentru curăţat pode-
lele; ţesale; mixere menajere; 
storcătoare de fructe de uz 
menajer; solniţe; recipiente de 
băut; recipiente metalice pen-
tru prepararea gheţii şi a bău-
turilor cu gheată; recipiente 
refrigeratoare; stacane din 
hârtie si din mase plastice; 
stacane; stacane pentru bău-
turi; statui din porţelan, cera-
mică sau sticlă; statuete din 
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laţii de distilare, încălzire sau de 
răcire); evaporatoare; instalaţii cu 
gaz de lumini; cabine de duş; ca-
bine transportabile pentru băi tur-
ceşti; instalaţii de încălzire (calori-
fere); camere frigorifice; cămine; 
castroane ermetice; cazane elec-
trice pentru gătit sub presiune; 
supape electrice nu automate cu 
aer pentru sistemele de încălzire 
cu abur; supape de reglare a nive-
lului în rezervoare; supape termo-
regulatoare (piese ale instalaţiilor 
de încălzire); covoare cu încălzire 
electrică; becuri de lămpi; becuri 
pentru lămpi electrice; colectoare 
solare (încălzire); coloane de disti-
lare; dulii pentru lămpi; instalaţii de 
aer condiţionat; cazane de gaz; 
cazane pentru spălătorii; cazane 
de încălzire; cafetiere electrice; 
robinete de canalizare; robinete; 
robinete de amestecare pentru 
conductele de apă; forje portabile; 
bucăţi de lavă utilizate în grătar; 
becuri electrice pentru pomul de 
Crăciun; lămpi de acetilenă; lămpi 
de siguranţă; lămpi cu gaz; lămpi 
de ondulat; lămpi germicide pentru 
purificarea aerului; lămpi pentru 
aparate de proiecţie; lămpi - indi-
catoare de direcţie pentru vehicu-
le; lămpi - indicatoare de direcţie 
pentru mijloace de transport; lămpi 
cu arc; lămpi de laborator; lămpi 
de petrol, lămpi de sudat; lămpi cu 
radiaţii ultraviolete; lanterne de 
iluminat; lămpi electrice; candela-
bre; grătare; maşini pentru copt 
pâine; maşini pentru irigaţii agrico-
le, pungi de unică folosinţă pentru 
sterilizare; aparate electrice pentru 
încălzit picioarele; încălzitoare de 
sticle cu biberoane pentru alimen-
tarea copiilor (electrice); încălzi-
toare pentru băi; încălzitoare pen-
tru fiare de călcat; încălzitoare 
imersate; duze pentru arzătoare 
cu gaz; duze pentru micşorarea 
presiunii jetului de apă; pompe de 
căldură; filamente pentru lămpi 
electrice; filamente pentru radia-
toare electrice; filamente de mag-
neziu pentru instalaţii de iluminat; 
numere pentru clădiri luminescen-
te; căptuşeală pentru baie; încălzi-
toare pentru parbrize de vehicule; 
echipamente pentru băi cu aer 
fierbinte; echipamente pentru băi; 
echipamente pentru a încărca în 
cuptoare; echipamente pentru 
cuptor (suporturi); echipamente 
pentru saune; echipamente şi 
instalaţii de răcire; paturi electrice 
de încălzire; reflectoare de lămpi; 
reflectoare pentru mijloace de 
transport; camere albe (instalaţii 
sanitare); instalaţii de producere a 
aburilor (cu excepţia părţilor de 
maşini); pasteurizatoare; dulii 
pentru lămpi; dulii pentru lămpi 
electrice; percolatoare de cafea 
electrice; cuptoare (cu excepţia 

porţelan, ceramică sau sticlă; 
sticle pentru geamuri de vehi-
cule (produse semiprelucrate); 
sticlă (materie primă); sticlă de 
culoare opalului; sticlă care 
încorporează conducători 
electrici; sticlă emailată; sticlă 
prelucrată sau parţial prelucra-
tă, cu excepţia celei din con-
strucţii; fibre de sticlă, cu ex-
cepţia celor pentru uz textil 
sau pentru izolaţie; fibre de 
siliciu vitrificat, cu excepţia 
celor de uz textil; supiere; 
frânghii de întins rufele; lighe-
ne; străchini; străchini de uni-
că folosinţă; răzătoare, usten-
sile de menaj; termosuri; terarii 
de apartament pentru plante; 
terarii de apartament pentru 
animale; cârpe pentru spălat 
duşumele; cârpe pentru cură-
ţat; cârpe pentru şters praful; 
cârpe pentru ştergerea prafului 
de pe mobilă, ştergătoare de 
mobilă; toalete pentru animale 
domestice; urne; aparate pen-
tru răspândirea aerosolilor 
(altele decât cele folosite în 
scopuri medicale); aparate 
pentru irigarea cavităţii bucale, 
sprayuri de gură; aparate de 
măcinat; dispozitive de curăţat 
încălţămintea, ceruitoare; 
aparate de stropit; ustensile de 
menaj; ustensile de bucătărie; 
ustensile de gătit neelectrice; 
filtre pentru menaj; filtre de 
cafea; flacoane; damigene; 
forme pentru bucătărie; forme 
pentru cuburi de gheaţă; forme 
de prăjituri; friteuze neelectri-
ce; tocuri pentru piepteni; 
coşuleţe pentru pâine; apără-
toare de muşte; ceainice pen-
tru infuzii; ceainice neelectrice; 
ceşti; aparate de pisat usturo-
iul; huse pentru scânduri de 
călcat; bule pentru infuzii de 
ceai; bule din sticlă; teuri; 
shakere de cocteiluri; tirbu-
şoane; perii din păr de porc; 
perii pentru spălarea veselei; 
perii pentru curăţat recipiente-
le; perii pentru curăţat sticlele 
lămpilor; perii pentru cai; perii 
aspre; perii de dinţi; perii de 
dinţi neelectrice; perii din păr 
de animale; perii mecanice 
pentru covoare; perii de încăl-
ţăminte; perii pentru toaletă; 
perii electrice, cu excepţia 
detaliilor pentru maşini; perii; 
perii pentru sprâncene; periuţe 
pentru unghii; ouă artificiale de 
pus sub găini; iesle pentru 
animale; cutii metalice pentru 
distribuirea prosoapelor de 
hârtie; lăzi de gunoi. 
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celor de laborator); cuptoare (in-
stalaţii de încălzit); cuptor pentru 
produse de panificaţie; cuptoare 
de conductă; cuptoare cu micro-
unde (de gătit); cuptoare cu mi-
crounde de uz industrial; cuptoare 
pentru ceramică; cuptoare solare; 
pisoare; alimentatoare pentru 
cazane de încălzit; plite pentru 
încălzire; plite de bucătărie; plite 
de bucătărie (cuptor); încălzitoare 
pentru acvarii; instalaţii de ilumina-
re a acvariilor; perne încălzite 
electric (cu excepţia celor de uz 
medical); oale de gătit electrice; 
dispozitive pentru furnizarea apei; 
aparate de dezodorizare (cu ex-
cepţia celor de uz personal); dis-
pozitive pentru deshidratarea pro-
duselor alimentare naturale; dis-
pozitive pentru prăjire, aparate 
pentru fumigaţii; dispozitive de 
purificare a gazului; dispozitive de 
purificare a uleiurilor; dispozitive 
pentru încălzirea cleiului;aparate 
pentru uscarea furajelor; dispoziti-
ve pentru filtrarea apei; aparate şi 
maşini pentru curăţarea aerului; 
dispozitive şi maşini pentru fabri-
carea gheţii; aparate şi instalaţii de 
răcire; aparate şi instalaţii pentru 
gătit; corpuri şi instalaţii de ilumi-
nat; dispozitive şi echipamente 
sanitare; aparate de încălzire pen-
tru bucătărie; aparate de iluminat 
pentru vehicule; aparate de încăl-
zire care lucrează cu combustibili 
solizi, lichizi şi gazoşi; aparate 
electrice de încălzire; dispozitive 
de încălzire care lucrează cu aer 
fierbinte; dispozitive cu abur uscat 
pentru îngrijirea feţei; accesorii de 
siguranţă pentru aparatele de apă 
sau de gaz, pentru conductele de 
apă sau de gaz; accesorii de sigu-
ranţă şi de reglaj pentru aparatele 
de apă sau de gaz, pentru conduc-
tele de apă sau de gaz; accesorii 
de reglaj pentru aparatele de apă 
sau de gaz, pentru conductele de 
apă sau de gaz; accesorii de sigu-
ranţă şi de reglaj pentru aparatele 
de apă; accesorii de siguranţă şi 
de reglaj pentru aparatele de gaz; 
rotisor pentru grătar; dispozitive 
pentru automobilişti (echipamente 
împotriva luminii orbitoare (garni-
turi de lămpi)); dispozitive pentru 
încălzit alimentele; instrumente 
electrice de făcut iaurt; dispozitive 
cu rotisor pentru grătar; capace 
pentru radiatoare, lanterne subac-
vatice; lanterne veneţiene;  garni-
turi pentru robinete de apă; dispo-
zitive Selfdimming pentru vehicule 
(accesorii de lampă); radiatoare de 
încălzire; radiatoare de încălzire 
centrală; radiatoare electrice; chi-
uvete; distribuitoare de dezinfec-
tanţi pentru toalete; difuzoare de 
irigare prin picurare lentă (acceso-
rii de irigaţii); difuzoare de lumină; 
regeneratoare de căldură; regene-
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ratoare nucleare; rezervoare (su-
pape regulatoare de nivel în toale-
te); rezervoare de stocare a apei 
sub presiune; grătar - grilaj pentru 
cuptoare; rastere, lămpi; lămpi de 
podea; lampadare; felinare; cor-
puri de iluminat pentru tavane, 
plafoane; scaune de toaletă; sis-
teme de iluminat pentru aeronave; 
scrubere (părţi ale instalaţiilor de 
gaze); lampă de sticlă; sterilizatoa-
re; sterilizatoare de apă; steriliza-
toare de aer; uscătoare electrice 
de haine; uscătoare de păr; uscă-
toare de malţ; uscătoare pentru 
tutun; schimbătoare de căldură; 
toastere de pâine; tuburi cu des-
cărcări electrice pentru iluminat; 
tuburi pentru lămpi; lămpi fluores-
cente; ţevi de fum pentru cazane 
de încălzire; conducte pentru ca-
zane de încălzire; sisteme de con-
ducte sanitare; toalete (WC); toa-
lete mobile; umidificatoare pentru 
radiatoare de încălzire centrală; 
lavabouri (părţi ale echipamentelor 
sanitare); scaune de closete; in-
stalaţii de apă; instalaţii sanitare 
pentru camera de baie; instalaţii 
de aer condiţionat; instalaţii de 
climatizat pentru vehicule; instalaţii 
pentru desalinizarea apei de mare; 
instalaţii de prelucrare a combusti-
bilului nuclear şi inhibitori ai reacţii-
lor nucleare; instalaţii de irigaţie 
automate; instalaţii şi sisteme de 
răcire a apei pentru răcirea lichide-
lor, sisteme de răcire pentru lapte; 
sisteme de răcire pentru tutun; 
instalaţii de tratare a apei; instalaţii 
de tratare a apelor uzate; instalaţii 
pentru producerea aburilor; insta-
laţii de distribuţie a apei; sisteme 
de filtrare a aerului; instalaţii pen-
tru clorurarea apei în bazinele de 
înot; instalaţii şi echipamente de 
ventilare a aerului (instalaţii de 
condiţionat aer); aparate de dedu-
rizare a apei; dispozitive şi maşini 
pentru răcire; instalaţii de încălzire; 
instalaţii de încălzire pentru vehi-
cule; instalaţii de încălzire care 
lucrează cu apă caldă, instalaţii de 
polimerizare; instalaţii şi sisteme 
de alimentare cu apă; dispozitive 
automate pentru transportul de 
cenuşă; dispozitive pentru forma-
rea de mişcare Vortex pentru apă; 
dispozitive pentru răcirea apei; 
dispozitive pentru aprinderea şi 
întreţinerea focului; echipament de 
filtrare pentru acvarii; torţe pentru 
industria petrolului; faruri pentru 
vehicule; faruri pentru mijloace de 
transport; filtre de uz casnic sau 
instalaţii industriale; filtre pentru 
aer condiţionat; filtre de cafea 
electrice; filtre pentru apă potabilă; 
lanterne; lanterne pentru vehicule; 
lanterne pentru biciclete; lanterne 
pentru mijloace de transport; lan-
terne de buzunar; lanterne de 
iluminat; felinare de China pentru 
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un decor festiv (felinare de hârtie); 
havuzuri; havuzuri decorative; 
friteuze electrice; garnituri refracta-
re pentru cuptoare; garnituri de 
amenajare pentru cuptoare; frigi-
dere; cromatografe în scopuri 
industriale; ceainice electrice; 
obturatoare cotite pentru controlul 
tracţiunii; dulapuri de evacuare; 
dulapuri de fum pentru laborator, 
dulapuri de uscare dentare; dula-
puri frigorifice; dulapuri pentru 
gheaţă; economizoare de combus-
tibil; electrozi de carbon pentru 
lămpi cu arc; elemente de încălzi-
re; 
 
12 - autobuze; maşini; maşini de 
sport; maşini-betoniere; vehicule 
frigorifice; anvelope; remorci (ve-
hicule); rulote de pasageri; acce-
sorii de frână; amortizoare auto; 
amortizoare de suspensie; vehicu-
lele spaţiale; aparate de zbor; 
vehicule, maşini şi echipamente 
utilizate în aeronautică; 
snowmobile; baloane aerostatice; 
portbagaje; portschiuri pentru 
automobile; paraşocuri; paraşocuri 
pentru vehicule; barje; tampoane 
de soc (material rulant feroviar); 
bufete mobile (maşini); vagonete; 
vagoane; vagoane de dormit; va-
goane-restaurant; vagoane frigori-
fice; arbori de transmisie pentru 
vehicule terestre; biciclete; valve 
de bandaje pentru vehicule; capo-
te de automobile; capote pentru 
cărucioare de copii; capote pentru 
vehicule; vâsle; rame de vapoare; 
rame pentru canoe; propulsoare 
cu elice pentru nave; hidroglisoa-
re; aeroglisoare; bride pentru ban-
daje de roţi de cale ferată; cami-
oane; avertizoare sonore pentru 
vehicule; senile; uşi; motoare; 
motoare pentru biciclete; motoare 
cu reacţie pentru vehicule terestre; 
propulsore cu elice; propulsoare 
cu elice pentru ambarcaţiuni mici; 
dirijabile; teleferice; drage (vapoa-
re); drezine; clopoţei de biciclete; 
oglinzi retrovizoare; hublouri; ma-
terial rulant pentru funiculare; ca-
bine pentru instalaţii de transport 
prin cablu; camere de aer pentru 
biciclete; camere de aer pentru 
pneuri; capote pentru motor; carte-
re pentru componentele vehicule-
lor terestre (altele decât cele pen-
tru motoare) ; bărci; roţi de bicicle-
tă; roti de roabe; roţi de cărucioare 
(mijloace de transport); saboţi de 
frână pentru vehicule; capace 
pentru butuci de roţi; cărucioare 
pentru copii; ataşe pentru motoci-
clete; nave; coşuri pentru biciclete; 
cadre pentru vehicule cu două roţi; 
cutii de viteze pentru vehicule 
terestre; carcase de nave; protec-
toare de nave; frete de butuci de 
roată; scaune ejectabile pentru 
aeronave; fotolii rulante pentru 
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bolnavi; buşoane pentru rezervoa-
rele de combustibil; cârlige de 
nave; caroserii; caroserii pentru 
vehicule; caroserii pentru camioa-
ne; locomobile; locomotive; catar-
ge de nave; autostropitori; eleva-
toare, capace rabatabile din spate-
le vehiculelor, (parţi ale vehiculelor 
terestre); mecanisme de propulsie 
pentru vehicule terestre; 
velomotoare; motociclete; roată de 
rezervă pentru vehicule terestre; 
ambreiaje pentru vehicule terestre; 
truse pentru repararea camerelor 
de aer; petice adezive din cauciuc 
pentru repararea camerelor de 
aer; pompe de aer (accesorii pen-
tru vehicule); pompe pentru bici-
clete; garnituri interioare pentru 
vehicule; jante de roţi; jante de roţi 
pentru biciclete; geamuri pentru 
vehicule; omnibuze; axe; paraşute; 
bacuri (nave); pedale de biciclete; 
angrenaje pentru vehicule terestre; 
benzi de rulare pentru reşaparea 
pneurilor; căruţe; tetiere pentru 
scaune; scări pentru vehicule; 
airbaguri gonflabile în mod auto-
mat (dispozitive de protecţie pen-
tru vehicule); troliu de plan înclinat 
(teleschiuri); telescaune; huse de 
vehicule (dure); cuşete pentru 
vehicule; pontoane; convertizoare 
de cuplu pentru vehicule terestre; 
dispozitive antiorbire pentru vehi-
cule; dispozitive antifurt pentru 
vehicule; parasolare (storuri) pen-
tru autovehicule; bandaje antide-
rapante de vehicule; contragreutăţi 
pentru echilibrarea roţilor; arcuri 
de amortizare; rame de biciclete; 
scondri (marină); reductori; centuri 
de siguranţă pentru scaune; arcuri 
de suspensie pentru vehicule; 
volane; volane pentru biciclete; 
manivele pentru biciclete; avioane; 
aeronave amfibii; sănii; sănii (ve-
hicule); şei pentru biciclete, moto-
ciclete; plase de portbagaje pentru 
vehicule; plase de siguranţă pen-
tru biciclete; sisteme de alarmă 
antifurt; avertizoare de marşarier 
pentru vehicule; scaune; scaune 
de siguranţă pentru copii; circuite 
hidraulice; scutere (mijloace de 
transport); căi ferate (material 
rulant); spiţe de roţi de bicicletă; 
spiţe de roţi; planuri înclinate pen-
tru vapoare; mijloace de remorca-
re pentru maşini (trenuri); vehicule 
de apă; vehicule militare; vehicule 
spaţiale; microturisme; vehicule de 
locomotive terestre, aeriene, nava-
le şi feroviare; vehicule electrice; 
ambulanţe; vehicule cu teleco-
mandă (cu excepţia jucăriilor); 
triciclete; tricicluri cu cutie de 
transportat mărfuri; parbrize; şter-
gătoare de parbriz; suporturi pen-
tru biciclete; butuci de roţi; butuci 
de roţi de biciclete; atelaje de căi 
ferate sau de vagoane; atelaje 
pentru remorci de vehicule; am-
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breiaje pentru vehicule terestre; 
roabe; cărucioare cu mijloace de 
derulare pentru furtunuri; cărucioa-
re pe doua roţi; cărucioare de golf; 
cărucioare de magazie; boghiuri 
pentru vagoane de cale ferată; 
cărucioare de turnare; vagonet 
basculant; cărucioare pentru ma-
nevrarea bunurilor; cărucioare 
elevatoare; cărucioare pentru 
curăţare; frâne; frâne pentru bici-
clete; bare de torsiune; tractoare; 
tramvaie; transmisii pentru vehicu-
le terestre; instalaţii de transport 
prin cablu; remorci; coşuri de lo-
comotive; coşuri de vapoare; ta-
cheţi pentru vapoare; turbine pen-
tru vehicule terestre; indicatoare 
de direcţie pentru vehicule; fur-
cheţi; suporturi pentru biciclete 
(părţi componente); dispozitive 
pentru degajarea vapoarelor; dis-
pozitive de comandă pentru va-
poare; aparate şi instalaţii de 
transport prin cablu; întinzătoare 
pentru spiţe de roţi; funiculare; 
furgoane (vehicule); camionete - 
ambulanţă (cheson ambulanta); 
lanţuri pentru vehicule; lanţuri de 
biciclele; lanţuri de comandă pen-
tru vehicule terestre; lanţuri antide-
rapante; culbutoare de vagoane, 
vagonete; huse pentru cărucioare 
de copii; huse pentru volane de 
vehicule; huse de şei pentru bici-
clete sau motociclete; huse de 
scaune, şasiuri; şasiuri pentru 
vehicule; biele pentru vehicule 
terestre, (cu excepţia celor care 
intră în alcătuirea motoarelor); 
fuzete pentru osii; angrenaje de 
biciclete; anvelope tubeless pentru 
biciclete; anvelope de biciclete; 
anvelope auto; anvelope pentru 
roţi; anvelope pentru vehicule, 
anvelope pneumatice; crampoane 
pentru roţi; gruie de ambarcaţiuni 
maritime; şalupe; cuple pentru 
nave; apărătoare de noroi; apără-
toare de noroi pentru biciclete; 
motoare electrice pentru vehicule 
terestre; iahturi; 
 
14 - agate; diamante; amulete; 
ancore pentru ceasuri (cu excepţia 
celor de mână); brăţări; brăţări de 
ceasuri; pandantive; brelocuri 
pentru chei; broşe; deşteptătoare; 
ace (bijuterii); ace decorative; ace 
de cravată; mărgele din chihlimbar 
presat; busturi; jet neprelucrat sau 
parţial prelucrat; perle; jetoane de 
cupru; clipuri de cravate; butoni; 
insigne; aur neprelucrat sau cize-
lat; produse din cloisonné; produ-
se de artă; bijuterii; bijuterii din 
chihlimbar; iridium; pietre preţioa-
se; pietre semipreţioase; fire de 
argint; coliere; inele; cutii; carcase 
pentru ceasuri; ceas (pendule, cu 
excepţia celor de mână); medalii; 
medalioane; metale nobile nepre-
lucrate sau parţial prelucrate; me-
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canisme de ceasuri; monede; fire; 
fire de aur; fire de argint; olivine 
(bijuterie); osmiu; paladiu; platină; 
instrumente de cronometrat; arcuri 
pentru ceasuri de mână; rodiu; 
ruteniu; cronometre cu mecanisme 
de încetare; argint sub formă brută 
sau cizelat; cercei; lingouri de 
metale preţioase; aliaje din metale 
preţioase; statuete; figurine; sticlă 
pentru ceasuri; cristale; ace pentru 
ceasuri; bijuterii; ornamente pentru 
pantofi (din metale preţioase); 
decoraţiuni pentru pălării (din me-
tale preţioase); ornamente de jet; 
bijuterii de argint; bijuterii din fil-
deş; huse de ceasuri (cu excepţia 
celor de mână); huse de ceasuri 
(pentru cadou); cronografe (cea-
suri) de mână; cronometre; crono-
scoape; lanţuri, lanţuri de ceas; 
cadrane de ceas (cu excepţia 
celor de mână); ceasuri (cu excep-
ţia celor de mână); ceasuri (de 
mână); ceasuri atomice; ceasuri 
solare; ceasuri electrice; ceasuri 
de etalon (generatoare de semna-
le); ceasuri - brăţări; cutii de bijute-
rii, spineli (pietre preţioase); 
 
21 -acvarii de interior, adăpători, 
bibelouri chinezeşti (porţelanuri), 
farfurii, farfurii din hârtie; farfurioa-
re; pocale; bomboniere, palete 
pentru tartine, butelii; butelii împle-
tite; busturi din porţelan, ceramică 
sau sticlă; vase; vase de aşezat în 
mijlocul meselor; cupe pentru 
fructe; cădiţe pentru păsări; cădiţe 
portabile pentru nou-născuţi; ven-
tuze; forme pentru prăjituri; recipi-
ente pentru gheaţă; găleţi pentru 
cărbune; căldări din ţesături; fri-
gări; suporturi pentru şerveţele; 
întinzătoare de pantaloni; suporturi 
de întins hainele; suporturi de 
întins cămăşile; păr pentru perii; 
voliere, colivii pentru pasări; pâlnii; 
bătătoare pentru covoare; forme 
de porţelan sau sticlă, stingătoare 
pentru lumânări; ghivece pentru 
flori; oale de noapte; oliţe pentru 
clei; gărăfioare pentru ulei, oţet; 
garafe; piepteni pentru animale; 
bureţi abrazivi pentru piele; bureţi 
pentru menaj; bureţi de toaletă; 
aparate deodorizante de uz per-
sonal; suporturi pentru bureţi; 
suporturi pentru scobitori; suporturi 
pentru săpun; suporturi pentru flori 
în aranjamente florale; suporturi 
pentru pămătufuri de bărbierit; 
suporturi pentru role de hârtie 
igienică; scânduri de călcat; plan-
şete de tăiat la bucătărie; scânduri 
de tăiat pâine; scânduri de spălat 
rufele; strecurători; recipiente de 
menaj şi pentru bucătărie, recipi-
ente de bucătărie; recipiente din 
sticlă; recipiente din sticlă pentru 
chimicale; recipiente termoizolante 
pentru băuturi; recipiente termoi-
zolante pentru produse alimentare; 
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recipiente din sticlă de formă ro-
tundă; mangal; închizătoare pentru 
capace de cratiţă; piele de lustruit; 
scobitori; produse ceramice pentru 
menaj; majolică; figurine (statuete) 
din porţelan, ceramică sau din 
sticlă; materiale pentru perii; in-
strumente pentru curăţat acţionate 
manual; cratiţe; caşpo (cu excepţia 
celor din hârtie); pămătufuri pentru 
bărbierit; colivii pentru pasări do-
mestice; piele pentru şlefuit; dis-
pozitive de întins încălţămintea; 
inele şi suporturi pentru şerveţele; 
inele pentru şerveţele; inele pentru 
păsări; puşculiţe nemetalice; coşu-
leţe pentru pâine; coşuleţe de uz 
casnic; iesle pentru animale; cutii 
pentru biscuiţi; cutii pentru ceai; 
vase de spălat rufe; cazane de lut; 
cazane pentru soldaţi; cazane; 
cafetiere neelectrice; servicii de 
cafea neelectrice; râşniţe de cafea 
manuale; cremene parţial prelu-
crat, în afară de cel utilizat în con-
strucţii; halbe de bere; halbe de 
bere cu capac; curse pentru şobo-
lani; capace pentru ghivece; capa-
ce pentru acvarii de interior; capa-
ce pentru untiere; capace pentru 
vase; capace pentru platouri pen-
tru brânză; cârlige pentru încheiat 
nasturii la ghete, la mănuşi; vase 
de ars mirodenii; garafe; şerbetie-
re portative neelectrice; pâlnii; 
capcane pentru insecte; linguri de 
amestecat, ustensile de bucătărie; 
linguri de turnat; lopăţele, ustensile 
de masă; lopăţele pentru tarte; 
lopăţele; untiere; materiale pentru 
pregătirea periilor; materiale de 
lustruire, cu excepţia celor din 
hârtie şi piatră; maşini manuale 
pentru tăiţei; maşini şi aparate 
neelectrice de lustruit, de uz cas-
nic; râşniţe manuale pentru piper; 
mături; saci izotermici; distribuitoa-
re de creme pentru prăjituri; crati-
ţe; mozaic din sticlă, cu excepţia 
celui din construcţii; tampoane 
metalice  pentru curăţat; savonie-
re; capcane pentru şoareci; seturi 
de vase de bucătărie; duze pentru 
pâlnii; duze pentru turnat; duze 
pentru furtunuri de stropit; servicii 
pentru picnic (cu seturi de veselă); 
truse de toaletă; fibre de curăţat 
dinţii; fibre de sticlă, altele decât 
cele pentru izolaţie sau pentru uz 
textil; cuţite pentru tăiat coca, in-
strumente; cuţite pentru cocă; 
stropitori; stropitori pentru flori şi 
plante; deşeuri din bumbac pentru 
curăţat; deşeuri din lâna pentru 
curăţat; câlţi de in pentru curăţat; 
beţişoare chinezeşti, tacâmuri; 
beţişoare pentru cocteiluri; vase 
pentru piper; mănuşi de menaj; 
mănuşi de lustruit; mănuşi pentru 
grădinărit; discuri pentru a împie-
dica laptele să dea în foc; platouri 
de uz casnic; platouri de uz casnic 
din hârtie; platouri rotitoare; plato-
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uri pentru legume; platouri pentru 
ceşti, pahare; recipiente neelectri-
ce pentru încălzirea biberoanelor; 
sfeşnice; suporturi pentru farfurii 
(ustensile de masă); suporturi 
pentru garafe (cu excepţia celor 
din hârtie şi de masă); suporturi 
pentru lista de meniuri; suporturi 
pentru cuţite (pentru servit la ma-
să); suporturi pentru fiare de căl-
cat; suporturi pentru ouă; suporturi 
pentru gril; tampoane abrazive 
pentru curăţat; tampoane de cură-
ţat; adăpători; praf de sticlă pentru 
ornamente; vase din porţelan; 
vase din lut; vase neelectrice pen-
tru prepararea alimentelor în baie 
de aburi; vase din sticlă colorată; 
vase de bucătărie, cu excepţia 
cuţitelor, furculiţelor şi lingurilor; 
vase din cristal; vase din faianţă; 
vase din lut ars; ustensile cosmeti-
ce; ustensile de toaletă; prese 
pentru pantaloni; tacâmuri pentru 
untdelemn şi oţet; tacâmuri pentru 
mirodenii; aparate neelectrice 
pentru demachiere; articole de uz 
casnic pentru refrigerarea alimen-
telor conţinând fluide pentru 
schimb de căldură; suporturi pen-
tru role de hârtie igienică; văcsui-
toare; deschizătoare de sticle; 
trăgătoare de cizme; întinzătoare 
de mănuşi; făraşe pentru fărâmi-
turi; dispozitive pentru menţinut 
forma cravatelor; cleşti pentru rufe; 
dopuri de sticlă; pudriere; pulveri-
zatoare de parfum; pufuri de pu-
dră; desprăfuitoare neelectrice; 
distribuitoare de săpun; piepteni; 
piepteni electrici; frigări; reşouri 
menajere; coarne de băut; încălţă-
toare; rozete pentru sfeşnice; mâ-
nere rotunde din porţelan; salatie-
re; zaharniţe; maşini de bătut; 
maşini de bătut menajere; servicii 
de masă (tacâmuri de masă); 
servicii de cafea; servicii pentru 
lichior; site de cenuşă; strecurători 
de ceai; sifoane pentru apa ga-
zoasă; sifoane, ţevi pentru tras 
vinul din butoaie; sucitoare pentru 
patiserie; castroane ermetice; perii 
de sârmă pentru curăţat podelele; 
ţesale; mixere menajere; storcă-
toare de fructe de uz menajer; 
solniţe; recipiente de băut; recipi-
ente metalice pentru prepararea 
gheţii şi a băuturilor cu gheată; 
recipiente refrigeratoare; stacane 
din hârtie şi din mase plastice; 
stacane; stacane pentru băuturi; 
statui din porţelan, ceramică sau 
sticlă; statuete din porţelan, cera-
mică sau sticlă; sticle pentru gea-
muri de vehicule (produse semi-
prelucrate); sticlă (materie primă); 
sticlă de culoare opalului; sticlă 
care încorporează conducători 
electrici; sticlă emailată; sticlă 
prelucrată sau parţial prelucrată, 
cu excepţia celei din construcţii; 
fibre de sticlă, cu excepţia celor 
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pentru uz textil sau pentru izolaţie; 
fibre de siliciu vitrificat, cu excepţia 
celor de uz textil; supiere; frânghii 
de întins rufele; lighene; străchini; 
străchini de unică folosinţă; răză-
toare, ustensile de menaj; termo-
suri; terarii de apartament pentru 
plante; terarii de apartament pen-
tru animale; cârpe pentru spălat 
duşumele; cârpe pentru curăţat; 
cârpe pentru şters praful; cârpe 
pentru ştergerea prafului de pe 
mobilă, ştergătoare de mobilă; 
toalete pentru animale domestice; 
urne; aparate pentru răspândirea 
aerosolilor (altele decât cele folosi-
te în scopuri medicale); aparate 
pentru irigarea cavităţii bucale, 
sprayuri de gură; aparate de mă-
cinat; dispozitive de curăţat încăl-
ţămintea, ceruitoare; aparate de 
stropit; ustensile de menaj; usten-
sile de bucătărie; ustensile de gătit 
neelectrice; filtre pentru menaj; 
filtre de cafea; flacoane; damige-
ne; forme pentru bucătărie; forme 
pentru cuburi de gheaţă; forme de 
prăjituri; friteuze neelectrice; tocuri 
pentru piepteni; coşuleţe pentru 
pâine; apărătoare de muşte; ceai-
nice pentru infuzii; ceainice nee-
lectrice; ceşti; aparate de pisat 
usturoiul; huse pentru scânduri de 
călcat; bule pentru infuzii de ceai; 
bule din sticlă; teuri; shakere de 
cocteiluri; tirbuşoane; perii din păr 
de porc; perii pentru spălarea 
veselei; perii pentru curăţat recipi-
entele; perii pentru curăţat sticlele 
lămpilor; perii pentru cai; perii 
aspre; perii de dinţi; perii de dinţi 
neelectrice; perii din păr de anima-
le; perii mecanice pentru covoare; 
perii de încălţăminte; perii pentru 
toaletă; perii electrice, cu excepţia 
detaliilor pentru maşini; perii; perii 
pentru sprâncene; periuţe pentru 
unghii; ouă artificiale de pus sub 
găini; iesle pentru animale; cutii 
metalice pentru distribuirea pro-
soapelor de hârtie; lăzi de gunoi; 
 
28 - jocuri automate cu fise; vehi-
cule (jucării); bazine (piscine, arti-
cole de joc); bibelouri pentru sera-
te (semne de atenţie); bloc-
starturi; bodyboarding; ghete cu 
patine; biberoane pentru păpuşi; 
arme pentru paintball; shuttlecocks 
(mingi cu pene, rachete) pentru 
badminton; pendul giroscopic 
(jucării); puzzle; pungi (pere) agă-
ţate; deltaplane; discuri (jucării); 
discuri pentru sport; case de pă-
puşi; domino; planşe de surfing; 
trambuline (articole de sport); 
planşe cu rotile (skateboard); 
planşe cu catarge pentru surfing; 
table de şah; table de şah sau de 
dame; darde (geriduri); pomi de 
Crăciun din materiale sintetice; 
containere de zaruri; zmeie din 
hârtie; pinatas; jucării; jucării pen-
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tru animale de companie; jucării 
de pluş; jucării mobile; dispozitive 
pentru farse, scamatorii; jocuri 
electronice, altele decât cele con-
cepute pentru a fi utilizate cu 
ecran de afişare sau monitor; jo-
curi de societate; jocuri de masă; 
jocuri cu inele; jocuri; caleidoscoa-
pe; camere de aer pentru mingi 
pentru jocuri sportive; colofoniu 
pentru sportivi; canturi de schi; 
cărţi de joc pentru bingo; cărţi de 
joc; căluşei; căluţi-balansoare; 
popice; popice (jucării); tacuri de 
biliard; crose de golf; crose de 
hochei; piei de focă (învelitori pen-
tru schi); clopoţei pentru pomul de 
Crăciun; camere pentru păpuşi; 
jocuri de construcţie; confeti; bom-
boane explozive; patine pentru 
gheaţă; patine cu rotile; zaruri de 
joc, arme pentru paintball (acceso-
rii sportive); legături de schiuri; 
paturi pentru păpuşi; platouri roti-
toare pentru rulete; blocuri de 
construcţii; păpuşi; labe pentru 
înotători; arcuri pentru tir, schiuri; 
schiuri nautice; schiuri pentru sur-
fing; mah-jong-uri (domino chinez); 
unguent de schiuri; momeli pentru 
vânătoare; marionete; măşti de 
carnaval; măşti de teatru; măşti de 
scrimă; planşe de windsurfing 
(catarge); cretă pentru tacuri de 
biliard; ţinte; ţinte electronice; mo-
dele de vehicule de scară redusă; 
mingi de joc; benzi de amortizare 
pentru mesele de biliard; genun-
chiere (apărătoare de genunchi) 
(articole de sport); vârfuri pentru 
tacuri de biliard; apărătoare de 
coate (articole de sport), îmbră-
căminte pentru păpuşi; arme de 
scrimă, bastoane pentru majorete, 
parapante; mănuşi (accesorii pen-
tru jocuri); pistoale de jucărie; 
pistoale pneumatice (jucării); cap-
se detonante (jucării); capse pen-
tru pistoale de jucărie; sunătoare; 
potcoave pentru jocuri, suporturi 
de lumânări pentru pomul de Cră-
ciun; suporturi pentru pomul de 
Crăciun; straturi de acoperire pen-
tru suprafeţele de sprijin ale schiu-
rilor; momeli pentru vânătoare sau 
pescuit; momeli mirositoare pentru 
vânătoare şi pescuit; accesorii 
pentru tir cu arcul; accesorii de 
pescuit; vârtelniţe pentru zmeie; 
dispozitive pentru suflarea baloa-
nelor de săpun (jucării); dispozitive 
de marcat punctele pentru jocul de 
biliard; unelte de refacere a solului 
(accesorii de golf); căptuşeli de 
protecţie (echipamente de sport); 
rachete; florete pentru scrimă; 
curele pentru planşe de surfing; 
centuri pentru halterofili; role pen-
tru biciclete fixe de antrenament; 
arme sportive, harpoane; trotinete 
(jucării); sănii (articole de sport); 
plase de fluturi; plase (articole de 
sport); raclete pentru schiuri; apa-



MD - BOPI 7/2014  

 182 

rate de gimnastică; lansatoare 
pentru aruncarea proiectilelor; 
aparate pentru culturism; centuri 
pentru căţărători; zăpadă artificială 
pentru pomul de Crăciun; rachete 
de zăpadă; standuri pentru ţinte 
zburătoare; mese de biliard; mese 
de biliard cu fise; mese pentru 
tenis de masă; mese pentru fotbal 
de masă; corzi de rachete; saci de 
cricket; tocuri pentru crose de golf, 
pe roţi, sau fără ele; tobogane; 
vehicule cu telecomandă (jucării); 
aparate pentru exerciţii fizice; 
jocuri de table; chiloţi sportivi; 
decoraţiuni pentru pomul de Cră-
ciun (cu excepţia articolelor de 
iluminat şi a dulciurilor); aparate 
de aruncat mingi de tenis; dispozi-
tive pentru farse şi scamatorii; 
aparate pentru jocuri electronice 
(altele decât cele concepute pen-
tru a fi utilizate cu ecran de afişare 
independent sau monitor); dispozi-
tive şi echipamente pentru bowling 
(jocuri de popice); jetoane pentru 
jocuri; huse special concepute 
pentru schiuri şi plăci de surfing; 
bile de joc, bile de biliard; baloane 
pentru jocuri; globuri de sticlă cu 
zăpadă în interior; şah; dame; 
apărători de tibii (echipament de 
sport); ecrane de camuflaj (echi-
pamente de sport); extensoare. 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 032152 2012.11.20 PINK Victoria's Secret Stores Brand 

Management, Inc., SUA 
2014.06.25 5/2013 

2 032232 2012.11.30 PARKYN Abdi Ibrahim Ilaз Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi 
Reşitpaşa Mahallesi Eski 
Bϋyϋkdere Caddesi,TR 

2014.06.06 2/2013 

3 032243 2012.12.04 PIVO JIGULIOVSKOE 
BOCIKOVOE 

EFES VITANTA MOLDOVA 
BREWERY S.A.,  
întreprindere mixtă, MD 

2014.06.12 2/2013 

4 032560 2013.02.05 FONDUL PROVOCĂRILE 
MILENIULUI MOLDOVA 

MILLENNIUM CHALLENGE 
ACCOUNT MOLDOVA 

FONDUL PROVOCĂRILE 
MILENIULUI MOLDOVA,  
instituţie publică, MD 

2014.06.06 4/2013 

5 032603 2013.02.07 RARITET PARNOV Vladimir, MD 2014.06.13 5/2013 
6 032948 2013.04.09 CENEA CENTRUL  

DE EVALUARE A  
OBIECTELOR  

DREPTULUI DE AUTOR 

BOLEACU Ion, MD 2014.06.06 7/2013 

7 032980 2013.04.12 OLYMPUS MEDIA SISTEM S.R.L.,  
societate comercială, MD 

2014.06.16 7/2013 

8 033118 2013.05.03  CERNEATOVICI Miroslav, MD 2014.06.09 8/2013 
9 033161 2013.05.21 SAVVA & PARTNERS 

LAWYERS 
SAVVA Viorel, MD 2014.06.20 9/2013 

10 033164 2013.05.23 LE SAGE INVINCOM S.R.L.,  
firmă comercială de producţie, 
MD 

2014.06.09 9/2013 

11 033214 2013.05.30 GBG COZMA Valentin, MD 2014.06.09 9/2013 
12 033274 2013.07.12 CRICOVA CAPRICCIO CRICOVA S.A.,  

combinat de vinuri, MD 
2014.06.18 9/2013 

13 033293 2013.06.17 CRIDENI GRAPPESS FA-
BRICAT ÎN MOLDOVA 

CHIRMICI Denis, MD 2014.06.06 8/2013 

14 033307 2013.06.18 INTER-TABAC MALINOVSCHI Roman, MD 2014.06.06 8/2013 
15 033348 2013.06.26 OFERTE SPECIALE ZAMISNÎI Cristina, MD 2014.06.06 8/2013 
16 033453 2013.07.10 DRYMIX SUPRATEN PLUS S.R.L., MD 2014.06.09 9/2013 
17 033478 2013.07.12 ZEDAZENI CHISELIOV Serghei, MD 2014.06.09 9/2013 
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Lista certificatelor de înregistrare a mărcilor 
al căror termen de valabilitate a expirat (inclusiv termenul 

de graţie) 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) 
Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1  R 435 000516 COLGATE КОЛГАТЕ 2013.12.15 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,  

corporaţia statului Delaware, US 
300 Park Avenue, New York, New York 10022, 
Statele Unite ale Americii 

2  R 513 000459 Knorr 2013.12.28 KNORR NAEHRMITTEL 
AKTIENGESELLSCHAFT, CH 
Bahnhofstrasse 8240, CH-8240 THAYNGEN, 
Elveţia 

3  R 515 000461 Кнорр 2013.12.28 KNORR NAEHRMITTEL 
AKTIENGESELLSCHAFT, CH 
Bahnhofstrasse 8240, CH-8240 THAYNGEN,  
Elveţia 

4  R 610 000692 EVINRUDE 2013.12.21 Bombardier Recreational Products Inc., CA 
726 St. Joseph Street, Valcourt, Québec J0E 2L0, 
Canada 

5  R 632 000409 F făurarul 2013.12.23 FĂURARUL S.A., fabrică de galanterie  
a invalizilor şi pensionarilor, MD 
Str. Mihai Eminescu nr.63,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

6  R 743 000693 JOHNSON 2013.12.21 Bombardier Recreational Products Inc., CA 
726 St-Joseph Street, Valcourt, Quebec J0E 2L0, 
Canada 

7  R 763 001638 METREMA 2013.12.16 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

8  R 767 001642 HARVELLA 2013.12.16 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH 
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia 

9  R 1077 002091 SOREAL 2013.12.03 L'OREAL, SOCIÉTÉ ANONYME, FR 
14, rue Royale, 75008, Paris, Franţa 

10  R 1120 000514 COLGATE 
PRECISION 

2013.12.06 COLGATE PALMOLIVE COMPANY,  
a Delaware corporation, US 
300 Park Avenue, New York, New York 10022,  
Statele Unite ale Americii 
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1 2 3 4 5 6 
11  R 1122 000515 PALMOLIVE 

ESSENTIAL 
2013.12.08 COLGATE PALMOLIVE COMPANY,  

a Delaware corporation, US 
300 Park Avenue, New York, New York 10022,  
Statele Unite ale Americii 

12  R 1388 000403 LUSMECON LVL 2013.12.09 LUSMECON S.A., MD 
Bd. Renaşterii nr. 22, bloc 1,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

13  R 2070 000457 UNI 2013.12.28 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, US 
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA,  
CINCINNATI, OHIO, Statele Unite ale Americii 

14  R 2136 001473 CAMOTEX 2013.12.06 STAHL INTERNATIONAL B.V., NL 
Sluisweg 10, 5145 Pe Waalwjk, Olanda 

15  11462 013925 Великий мастер 2013.12.03 SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
MD-4323, Sălcuţa, Tighina, Republica Moldova 

16  11463 013956 Marcă  
tridimensională 

2013.12.15 ŢĂRNĂ Serghei, MD 
Bd. Cuza-Vodă nr. 5, bloc 2, ap. 43, 
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

17  11566 013911 Marcă  
tridimensională 

2013.12.01 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

18  11567 013912 Marcă  
tridimensională 

2013.12.01 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

19  11568 013913 Marcă  
tridimensională 

2013.12.01 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

20  11569 013914 Marcă  
tridimensională 

2013.12.01 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

21  11570 013915 Marcă  
tridimensională 

2013.12.01 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

22  11571 013916 Marcă  
tridimensională 

2013.12.01 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova a 

23  11572 013918 Marcă  
tridimensională 

2013.12.01 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

24  11573 013919 Marcă  
tridimensională 

2013.12.01 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

25  11574 013921 Marcă  
tridimensională 

2013.12.05 VINIS NLG S.A., MD 
MD-6035, Iurceni, Ungheni, Republica Moldova 

26  11578 013934 FORTUNA PLUS 
V & V 

2013.12.03 FORTUNA-PLUS S.R.L.,  
firmă de producere şi comerţ, MD 
Str. 31 August nr. 108,  
MD-4801, Criuleni, Chişinău, Republica Moldova 

27  11579 013935 FII MOBIL 2013.12.08 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
Str. Belgrad nr. 3,  
MD-2060, Chişinău, Republica Moldova 

28  11580 013951 BENSON & HEDGES 
QUALITY AND 

TRADITION 

2013.12.12 PHILIP MORRIS BRANDS SARL, CH 
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 NEUCHÂTEL,  
Elveţia 

29  11582 013960 GC 2013.12.11 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova  
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30  11583 013961 Marcă  

tridimensională 
2013.12.11 United Wine Company S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

31  11584 013962 Marcă  
tridimensională 

2013.12.11 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

32  11585 013963 Marcă  
tridimensională 

2013.12.11 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

33  11586 013964 Marcă  
tridimensională 

2013.12.11 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

34  11588 013968 Marcă  
tridimensională 

2013.12.11 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

35  11589 013969 Marcă  
tridimensională 

2013.12.11 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

36  11590 013970 Marcă figurativă 2013.12.16 TELEMEDIA GROUP S.A., 
întreprindere mixtă, MD 
Str. Ismail nr. 33, ap. 1,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

37  11591 013972 SMELICVA 2013.12.16 SMELICVA S.R.L., MD 
Str. Luceafărul nr. 24,  
MD-2089, Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova 

38  11593 013975 Marcă  
tridimensională 

2013.12.11 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

39  11594 013976 ИЗУМИ 2013.12.24 SUVOROV-VIN S.R.L.,  
întreprindere cu capital străin, MD 
Str. Columna nr. 108,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

40  11595 013979 LEKO 2013.12.18 COGAN Leonid, MD 
Str. Columna nr. 135,  
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 

41  11596 013981 EŞTI FRUMUSEŢE 
PUR ŞI SIMPLU 

2013.12.19 S.C. COCA COLA ROMANIA S.R.L., RO 
Str. Căderea Bastiliei nr. 80-84, sector 1, 010617 
Bucureşti, România 

42  11598 013985 Marcă  
tridimensională 

2013.12.18 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

43  11599 013986 Marcă  
tridimensională 

2013.12.18 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

44  11600 013991 FABSO 2013.12.18 FABSO S.A., MD 
MD-3449, Sofia, Lăpuşna, Republica Moldova 

45  11606 014000 ECO SPORT GYM 2013.12.25 PRO FITNESS S.R.L., MD 
Bd. Dacia nr. 51, bloc 1, ap. 53,  
MD-2062, Chişinău, Republica Moldova 

46  11607 014002 МАРКИЗ ДЕ РУЖ 2013.12.01 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

47  11608 014004 BARKLAY DE TOLLI 2013.12.25 LION GRI S.R.L., întreprindere mixtă Moldova - 
SUA, MD 
Str. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 
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48  11609 014005 ПОЛКОВОДЕЦ 2013.12.25 LION GRI S.R.L.,  

întreprindere mixtă Moldova - SUA, MD 
Str. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

49  11610 014009 ТАМИР TAMIR 2013.12.25 LION-GRI S.R.L., MD 
Str. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

50  11631 014027 TAINÎI REŢEPT 2013.12.22 RADOMILA O.O.O., RU 
18 linia, d.19, liter B., pom. 7N, 199178,  
Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă 

51  11637 013937 LA CAMPAGNOLA 2013.12.04 Benvenuto S.A.C.I., AR 
Hipolito Yrigoyen 2576 - C1090ABB BUENOS  
AIRES, Argentina 

52  11638 013938 BC - LA 
CAMPAGNOLA 

2013.12.04 Benvenuto S.A.C.I., AR 
Hipolito Yrigoyen 2576 - C1090ABB BUENOS  
AIRES, Argentina 

53  11721 013949 ZOSTIGARD 2013.12.12 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
One Merck Drive, Whitehouse Station,  
New Jersey 08889, Statele Unite ale Americii 

54  11723 014015 i-mode 2013.12.30 NTT DoCoMo, Inc., JP 
11-1, Nagata-cho 2-Chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-6150, Japonia 

55  11724 014016 i-mode 2013.12.30 NTT DoCoMo, Inc., JP 
11-1, Nagata-cho 2-Chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-6150, Japonia 

56  11759 013917 GC 2013.12.01 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

57  11760 013920 GC 2013.12.01 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

58  11761 013923 Marcă figurativă 2013.12.08 VINIS NLG S.A., MD 
MD-6035, Iurceni, Ungheni, Republica Moldova 

59  11762 013924 Marcă figurativă 2013.12.05 VINIS NLG S.A., MD 
MD-6035, Iurceni, Ungheni, Republica Moldova 

60  11764 014014 Casa vinului 2013.12.30 AUREOLA-EXPO S.R.L.,  
întreprindere mixtă moldo-rusă, MD 
Str. Ghioceilor nr. 1,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

61  11771 014041 РУЛЕТКА СЧАСТЬЯ 2013.12.29 ASCONI S.R.L.,  
firmă comercială de producţie, MD 
MD-6824, Chişinău, Puhoi, Republica Moldova 

62  11778 014058 ЗОЛОТОЙ БУТОН 2013.12.01 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

63  11779 014059 БУТОН 2013.12.01 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

64  11780 014067 ФУРОР FUROR 2013.12.01 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

65  11781 014074 ROUĂ DULCE 2013.12.15 Vinăria-Bardar S.A.,  
fabrică de vinuri, întreprindere mixtă, MD 
Str. Uzinelor nr. 3, MD-6811, Bardar, Ialoveni, 
Republica Moldova 

66  11796 014107 ЧЕРНЫЙ ШЕЛК 2013.12.09 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

67  11797 014108 БЕЛЫЙ ШЕЛК  2013.12.09 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
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68  11798 014109 АТЛАС 2013.12.09 United Wine Company S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

69  11800 014111 ЧЕРНЫЙ АТЛАС 2013.12.09 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

70  11801 014112 ДОННА БЕЛЛА 2013.12.15 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

71  11874 014192 ПРИХОДСКОЙ 2013.12.22 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

72  11988 013967 PRIMVINCOM PVC 2013.12.15 PRIMVINCOM S.R.L., MD 
Str. Independenţei nr. 53,  
MD-2047, Băcioi, Chişinău, Republica Moldova 

73  12021 014159 Professional Line  
B-5 

2013.12.31 TAROL-DD S.R.L., MD 
Str. Otovasca nr. 17,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

74  12130 013954 Бос плюс 2013.12.11 SOMILANA  S.R.L., MD 
Str. Cornului nr. 3 "A", ap. 27,  
MD-2008, Chişinău, Republica Moldova 

75  12132 014329 SALKIM 2013.12.30 CEAICOVSCHI Angela, MD 
Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

76  12133 014331 CINEMA DONNA 2013.12.30 CEAICOVSCHI Angela, MD 
Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

77  12149 014158 ШЕЛК 2013.12.09 United Wine Company S.R.L.,  
întreprindere mixtă, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5,  
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 

78  12295 013930 КРОВЬ ЕДИНОРОГА 2013.12.03 GRAPE VALLEY  S.R.L.,  
întreprindere mixtă moldo-irlandeză, MD 
MD-7415, Borceag, Taraclia, Republica Moldova 

79  12298 014087 Marcă  
tridimensională 

2013.12.17 MIGDAL-P S.A., MD 
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

80  12299 014088 ВИННЫЙ СТИЛЬ 2013.12.18 MIGDAL-P S.A., MD 
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9a, ap. 2,  
MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 

81  12319 014007 КУТУЗОВСКИЙ 2013.12.25 LION GRI S.R.L.,  
întreprindere mixtă Moldova - SUA, MD 
Str. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

82  12320 014008 ROMAN 2013.12.25 LION GRI S.R.L.,  
întreprindere mixtă Moldova - SUA, MD 
Str. Munceşti nr. 801,  
MD-2029, Chişinău, Republica Moldova 

83  12419 013942 LIBREL 2013.12.09 Wyeth, US 
Five Giralda Farms, Madison,  
New Jersey 07940-0874, Statele Unite ale Americii 

84  12420 013994 Vogue 2013.12.25 American-Cigarette Company (Overseas) Limited, 
CH 
Zaehlerweg 4, Zug, 6300, Elveţia 

85  12421 014017 LIBRELE 2013.12.31 Wyeth, US 
Five Giralda Farms, Madison,  
New Jersey 07940-0874, Statele Unite ale Americii 

86  12528 014160 Flower Shop 2013.12.31 TAROL-DD S.R.L., MD 
Str. Otavasca nr. 17,  
MD-2036, Chişinău, Republica Moldova 

87  12535 014328 ADIL ISIK 2013.12.30 CEAICOVSCHI Angela, MD 
Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 
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88  12536 014330 BALIZZA 2013.12.30 CEAICOVSCHI Angela, MD 

Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51,  
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 

89  12544 014638 ХМЕЛЬНОЕ ВИНО 
МОНАХОВ 

2013.12.31 PANUŞ Sergiu, MD 
Str. Ion Vatamanu nr. 12,  
MD-2025, Chişinău, Republica Moldova 

90  12708 014089 НАСЛАЖДЕНИЕ 2013.12.19 API S.A., MD 
Str. 31 August nr. 2,  
MD-3500, Orhei, Republica Moldova 

 
 

Lista mărcilor valabilitatea înregistrării cărora  
expiră în decembrie 2014 

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) Titular, cod ST.3 OMPI 

1 2 3 4 5 6 
1 R 2086 003365 PROSCAR 2014.12.07 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
2 R 2087 003366 P 2014.12.07 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
3 R 2088 003319 DEXION 2014.12.01 Aker Material Handling A/S, NO 
4 R 2089 003362 Marcă figurativă 2014.12.07 MERIAL LLC, companie cu răspundere 

limitată organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

5 R 2141 003452 H-B-VAX  2014.12.07 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
6 R 2142 003453 INDOCID 2014.12.07 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
7 R 2143 003454 IVOMEC 2014.12.07 MERIAL LLC, companie cu răspundere 

limitată organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

8 R 2147 003463 NOROXIN 2014.12.07 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
9 R 2151 003466 ROUNDUP 2014.12.08 MONSANTO TECHNOLOGY LLC,  

a Delaware Limited Liability Company, US 
10 R 2152 003480 DUBONNET 2014.12.09 PERNOD RICARD, FR 
11 R 2155 003494 PERNOD 2014.12.09 PERNOD RICARD, FR 
12 R 2156 003495 RICARD 2014.12.09 PERNOD RICARD, FR 
13 R 2157 003496 AMBASSADEUR 2014.12.09 PERNOD RICARD, FR 
14 R 2163 003534 VAN HEUSEN 2014.12.13 Phillips-Van Heusen Corporation, US 
15 R 2164 003545 ULTIMAX 2014.12.15 J.& P. COATS, LIMITED, GB 
16 R 2165 003547 EPIC 2014.12.15 J. & P. COATS, LIMITED, GB 
17 R 2166 003548 GRAL 2014.12.15 J. & P. COATS, LIMITED, GB 
18 R 2167 003549 KOBAN 2014.12.15 J.& P. COATS, LIMITED, GB 
19 R 2169 003551 Marcă figarativă 2014.12.15 J.& P. COATS, LIMITED, GB 
20 R 2170 003552 GRAMAX 2014.12.15 J. & P. COATS, LIMITED, GB 
21 R 2171 003553 DRIMA 2014.12.15 J.& P. COATS, LIMITED, GB 
22 R 2172 003554 DUET 2014.12.15 J.& P. COATS, LIMITED, GB 
23 R 2173 003555 EAGLE 2014.12.15 J.& P. COATS, LIMITED, GB 
24 R 2174 003556 ELDORADO 2014.12.15 J.& P. COATS, LIMITED, GB 
25 R 2175 003557 CALYPSO 2014.12.15 J.& P. COATS, LIMITED, GB 
26 R 2176 003558 TRADE MARK 2014.12.15 J.& P. COATS, LIMITED, GB 
27 R 2177 003559 Marcă figarativă 2014.12.15 J.& P. COATS, LIMITED, GB 
28 R 2178 003560 COATS 2014.12.15 J.& P. COATS, LIMITED, GB 
29 R 2179 003561 APTAN 2014.12.15 J.& P. COATS, LIMITED, GB 
30 R 2188 003457 MEVACOR 2014.12.07 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
31 R 2194 003481 CUSENIER 2014.12.09 PERNOD RICARD, FR 
32 R 2195 003497 PERNOD 45  

PERNOD FILS 
Qualite Superieure 

2014.12.09 PERNOD RICARD, FR 
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33 R 2262 003324 DEDICACE 2014.12.05 L'OREAL, société anonyme, FR 
34 R 2265 003321 LORINDEN 2014.12.02 Valeant IPM Spόlka s ograniczoną 

odpowiedzialnością, PL 
35 R 2266 003325 PLIX 2014.12.05 L'OREAL, société anonyme, FR 
36 R 2269 003367 RENITEC 2014.12.07 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
37 R 2270 003368 Marcă figarativă 2014.12.07 MERIAL LLC, companie cu răspundere 

limitată organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

38 R 2271 003369 SINEMET 2014.12.07 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
39 R 2273 003371 TIENAM 2014.12.07 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
40 R 2276 003374 TRUSOPT 2014.12.07 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
41 R 2278 003376 VERTIMEC 2014.12.07 Syngenta Participations AG, CH 
42 R 2279 003377 ZOCOR 2014.12.07 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
43 R 2280 003378 AGRIMEC 2014.12.07 Syngenta Participations AG, CH 
44 R 2287 003385 Marcă figarativă 2014.12.07 MERIAL LLC, companie cu răspundere 

limitată organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

45 R 2288 003387 COSMEGEN 2014.12.07 MERCK & CO.,INC, US 
46 R 2291 003391 EQVALAN 2014.12.07 MERIAL LLC, companie cu răspundere 

limitată organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

47 R 2292 003392 FOSAMAX 2014.12.07 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
48 R 2352 003323 L'Oreal 2014.12.05 L'OREAL, société anonyme, FR 
49 R 2356 003478 KE 2014.12.15 EXTRA-K S.A., MD 
50 R 2499 003670 LINCOCIN 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 

US 
51 R 2500 003671 LONITEN 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 

US 
52 R 2501 003672 MEDROL 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 

US 
53 R 2502 003674 PREPIDIL 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 

US 
54 R 2503 003675 PRESTAB 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 

US 
55 R 2504 003676 PROSTIN 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 

US 
56 R 2505 003678 REGAINE 2014.12.20 Johnson & Johnson, corporaţie  

organizată şi existentă conform legilor 
statului New Jersey, US 

57 R 2506 003679 R 2014.12.20 Johnson & Johnson, corporaţie  
organizată şi existentă conform legilor 
statului New Jersey, US 

58 R 2507 003680 SOLU-CORTEF 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 
US 

59 R 2508 003684 XANAX 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 
US 

60 R 2509 003682 UNICAP 2014.12.20 Johnson & Johnson, corporaţie  
organizată şi existentă conform legilor 
statului New Jersey, US 

61 R 2553 003482 Confort 2014.12.14 CONFORT S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 

62 R 2588 003602 Winston 2014.12.15 Japan Tobacco Inc., JP 
63 R 2608 003638 HY-LINE 2014.12.19 HY-LINE INTERNATIONAL,  

corporaţia statului Iowa, US 
64 R 2620 003661 B C BIOCHEMIE 2014.12.20 BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H., AT 
65 R 2621 003662 ANSAID 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 

US 
66 R 2622 003663 ATGAM 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 

US 
67 R 2623 003664 COLESTID 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 

US 
68 R 2624 003666 DALACIN 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 

US 
69 R 2625 003667 DEPO-PROVERA 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 

US 
70 R 2626 003669 HALCION 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 

US 
71 R 2648 003652 ARENA 2014.12.20 ARENA DISTRIBUTION S.A., CH 
72 R 2650 003654 ZADITEN 2014.12.20 NOVARTIS AG, CH 
73 R 2653 003657 LAMISIL 2014.12.20 NOVARTIS AG, CH 
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74 R 2654 003658 EXODERIL 2014.12.20 NOVARTIS AG, CH 
75 R 2660 003673 MOTRIN 2014.12.20 JOHNSON & JOHNSON, US 
76 R 2661 003677 PROVERA 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 

US 
77 R 2662 003681 TROBICIN 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 

US 
78 R 2664 003685 PREGAINE 2014.12.20 Johnson & Johnson, corporaţie organizată 

şi existentă conform legilor statului New 
Jersey, US 

79 R 2665 003830 APOLLO 2014.12.28 Irvita Plant Protection N.V., AN 
80 R 2668 003833 MITAC 2014.12.28 Arysta LifeScience Corporation, JP 
81 R 2672 003837 SPORTAK 2014.12.28 Bayer CropScience Limited, GB 
82 R 2673 003838 TATTOO 2014.12.28 Bayer CropScience Limited, GB 
83 R 2676 003506 SUZE 2014.12.12 PERNOD RICARD, FR 
84 R 2678 003509 CAFE DE PARIS 2014.12.12 PERNOD RICARD, FR 
85 R 2679 003510 PASTIS PERNOD 

51 
2014.12.12 PERNOD RICARD, FR 

86 R 2685 004007 Эскузан 2014.12.30 AWD.pharma GmbH & Co. KG, DE 
87 R 2687 004009 Антелепсин 2014.12.30 AWD.pharma GmbH & Co. KG, DE 
88 R 2689 004012 Церукал 2014.12.30 AWD.pharma GmbH & Co. KG, DE 
89 R 2691 004014 Контрикал 2014.12.30 AWD.pharma GmbH & Co. KG, DE 
90 R 2692 004015 конвульсофин 2014.12.30 AWD.pharma GmbH & Co. KG, DE 
91 R 2694 004017 Коринфар 2014.12.30 AWD.pharma GmbH & Co. KG, DE 
92 R 2695 004018 Курантил 2014.12.30 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
93 R 2696 004020 ФИНЛЕПСИН 2014.12.30 AWD.pharma GmbH & Co. KG, DE 
94 R 2697 004021 Гемитон 2014.12.30 AWD.pharma GmbH & Co. KG, DE 
95 R 2702 004026 Оранил 2014.12.30 AWD.pharma GmbH & Co. KG, DE 
96 R 2704 004028 Протацин 2014.12.30 AWD.pharma GmbH & Co. KG, DE 
97 R 2705 004029 Радедорм 2014.12.30 AWD.pharma GmbH & Co. KG, DE 
98 R 2709 004033 Рудотель 2014.12.30 AWD.pharma GmbH & Co. KG, DE 
99 R 2711 004035 Триампур 

композитум 
2014.12.30 AWD.pharma GmbH & Co. KG, DE 

100 R 2712 004043 LION 2014.12.30 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH 

101 R 2713 004044 SMARTIES 2014.12.30 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH 

102 R 2714 004045 Marcă figarativă 2014.12.30 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH 

103 R 2715 004047 LIBBY'S 2014.12.30 CORLIB BRAND HOLDING LTD, VG 
104 R 2717 004049 QUALITY STREET 2014.12.30 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH 
105 R 2725 003542 Winston 2014.12.14 Japan Tobacco Inc., JP 
106 R 2726 003544 CAMEL 2014.12.14 Japan Tobacco Inc., JP 
107 R 2727 003546 Marcă figarativă 2014.12.14 Japan Tobacco Inc., JP 
108 R 2733 003651 POHL 2014.12.20 G. POHL-BOSKAMP GmbH & CO., DE 
109 R 2734 003665 CYTOSAR 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 

US 
110 R 2735 003668 FREEDOX 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 

US 
111 R 2738 003852 ФИАТ 2014.12.28 Fiat Group Marketing & Corporate 

Communication S.p.A., IT 
112 R 2740 003856 NUTELLA 2014.12.28 FERRERO S.p.A., IT 
113 R 2741 003857 KINDER 2014.12.28 FERRERO S.p.A., IT 
114 R 2742 003858 MON CHERI 2014.12.28 FERRERO S.p.A., IT 
115 R 2743 003859 TIC TAC 2014.12.28 FERRERO S.p.A., IT 
116 R 2744 003860 FERRERO 2014.12.28 FERRERO S.p.A., IT 
117 R 2745 003861 MARTINI 2014.12.28 BACARDI &COMPANY LIMITED, LI 
118 R 2746 003862 MARTINI & ROSSI 2014.12.28 BACARDI &COMPANY LIMITED, LI 
119 R 2747 003863 ROSSI 2014.12.28 BACARDI &COMPANY LIMITED, LI 
120 R 2748 003864 M&R 2014.12.28 BACARDI &COMPANY LIMITED, LI 
121 R 2749 003866 ECOLAB 2014.12.28 ECOLAB Inc., US 
122 R 2750 003871  2014.12.28 ECOLAB Inc., US 
123 R 2753 003770 BORKUM RIFF 2014.12.15 INTERMATCH SWEDEN AKTIEBOLAG, 

SE 
124 R 2754 004019 Эспумизан 2014.12.30 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
125 R 2757 003791 CEAB 2014.12.28 HELENE CURTIS INC.,  

сorporaţia statului Delaware, US 
126 R 2758 003865 MARTINI 2014.12.28 BACARDI & COMPANY LIMITED, LI 
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127 R 2759 003868 MANPOWER 2014.12.28 ManpowerGroup Inc.,  

a corporation organized and existing under  
the laws of the State of Wisconsin, US 

128 R 2760 003869 Marcă figurativă 2014.12.28 MANPOWER INC.,  
a corporation organized and existing under  
the laws of the State of Wisconsin, US 

129 R 2802 003503 TANGO 2014.12.12 BRITVIC SOFT DRINKS LIMITED, GB 
130 R 2805 003543 Winston 2014.12.14 Japan Tobacco Inc., JP 
134

1 
R 2829 003511 RICARD 2014.12.12 PERNOD RICARD, FR 

132 R 2858 003911 TREND 2014.12.30 E.I. du Pont de Nemours and Company, 
US 

133 R 2860 003913 PUNCH 2014.12.30 E.I. du Pont de Nemours and Company, 
US 

134 R 2862 003918 HYTREL 2014.12.30 E.I. du Pont de Nemours and Company, 
US 

135 R 2872 003928 GRANSTAR 2014.12.30 E.I. du Pont de Nemours and Company, 
US 

136 R 2873 003929 HARMONY 2014.12.30 E.I. du Pont de Nemours and Company, 
US 

137 R 2876 003501 muRata 2014.12.09 Murata Manufacturing Co., Ltd., JP 
138 R 2877 003772 More CIGARETTES 2014.12.16 JapanTobacco Inc., JP 
139 R 2880 003794 SUAVE 2014.12.28 CONOPCO, INC., US 
140 R 2902 003524 NINA RICCI 2014.12.09 PUIG FRANCE, Societe par Actions  

Simplifiee, FR 
141 R 2902A 003524 NINA RICCI 2014.12.09 NINA RICCI, FR 
142 R 2903 003525 L'AIR DU TEMPS 2014.12.09 PUIG FRANCE, Societe par Actions  

Simplifiee, FR 
143 R 2905 003771 BORKUM RIFF 2014.12.15 INTERMATCH SWEDEN AKTIEBOLAG, 

SE 
144 R 2906 003777 SUZUKI 2014.12.26 SUZUKI MOTOR CORPORATION, JP 
145 R 2907 003778 S 2014.12.26 SUZUKI MOTOR CORPORATION, JP 
146 R 2908 004046 LIBBY'S 2014.12.30 CORLIB BRAND HOLDING LTD, VG 
147 R 2909 003779 Fulmen 2014.12.26 CEAC, Compagnie Europeenne 

d'Accumulateur, FR 
148 R 2911 003801 HELENE CURTIS 2014.12.28 HELENE CURTIS INC.,  

corporaţia statului Delaware, US 
149 R 2990 003931 CORIAN 2014.12.30 E.I. du Pont de Nemours and Company, 

US 
150 R 2992 003933 TEFZEL 2014.12.30 E.I. du Pont de Nemours and Company, 

US 
151 R 2993 003935 Silver Stone SU-

PRA 
2014.12.30 Meyer Intellectual Properties Limited, CN 

152 R 2996 003942 SUVA 2014.12.30 E.I. du Pont de Nemours and Company, 
US 

153 R 2997 003948 TYPAR 2014.12.30 E.I. du Pont de Nemours and Company, 
US 

154 R 2999 003953 DURAN 2014.12.28 DURAN Group GmbH, DE 
155 R 3006 003891 DUNHILL 2014.12.14 ALFRED DUNHILL LIMITED, GB 
156 R 3009 003817 PRESIDENT 2014.12.26 B.S.A., FR 
157 R 3011 003845 VYGON 2014.12.28 VYGON S.A., FR 
158 R 3012 003848  2014.12.28 I.W.S. NOMINEE COMPANY LIMITED, 

GB 
159 R 3013 003850 FLORIO 2014.12.28 CASE VINICOLE DI SICILIA S.p.A., IT 
160 R 3018 003775 UNIFARM 2014.12.26 Exxon Mobil Corporation, US 
161 R 3020 003785 CASIO 2014.12.28 CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA,  

also tradig as CASIO COMPUTER CO., 
LTD, JP 

162 R 3021 003786 CASIO 2014.12.28 CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA,  
also tradig as CASIO COMPUTER CO., 
LTD, JP 

163 R 3022 003788 Casio 2014.12.28 CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA,  
also tradig as CASIO COMPUTER CO., 
LTD, JP 

164 R 3023 003808 CASIOTONE 2014.12.28 CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA,  
also tradig as CASIO COMPUTER CO., 
LTD, JP 

165 R 3024 003823 T 2014.12.28 Warner Music UK Limited, GB 
166 R 3025 004003 Eminence 2014.12.30 EMINENCE (Société par Actions 

Simplifiée), FR 
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167 R 3027 004305 GARAMYCIN 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
168 R 3028 004306 ГАРАМИЦИН 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
169 R 3029 004307 ФИНАДИН 2014.12.29 INTERVET INTERNATIONAL B.V., NL 
170 R 3030 004308 ЭЛОКОМ 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
171 R 3031 004309 ELOCOM 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
172 R 3032 004345 FLUOR 2014.12.30 Fluor Corporation, corporaţia statului De-

laware, US 
173 R 3034 004347 BLACK GLAMA 2014.12.30 AMERICAN LEGEND COOPERATIVE,  

cooperativă organizată şi existentă  
conform legilor statului Washington, US 

174 R 3036 004462 JANTZEN 2014.12.30 JANTZEN APPAREL CORP.,  
a corporation organized and existing under  
the laws of the State of Delaware, US 

175 R 3037 004463 Marcă figurativă 2014.12.30 JANTZEN APPAREL CORP.,  
a corporation organized and existing under  
the laws of the State of Delaware, US 

176 R 3043 003797 VIAFLEX 2014.12.28 BAXTER INTERNATIONAL INC,  
corporaţia statului Delaware, US 

177 R 3048 003827 ORIENT 2014.12.28 ORIENT TOKEI KABUSHIKI KAISHA  
(also trading as ORIENT WATCH CO., 
LTD.), JP 

178 R 3050 003844 TEAC 2014.12.28 TEAC CORPORATION, JP 
179 R 3051 004467 VENOS 2014.12.30 Glaxo Group Limited, GB 
180 R 3052 004504 SONTARA 2014.12.30 E.I. du Pont de Nemours and Company, 

US 
181 R 3061 003944 DU PONT 2014.12.30 E.I. du Pont de Nemours and Company, 

US 
182 R 3062 003945 ELVAX 2014.12.30 E.I. du Pont de Nemours and Company, 

US 
183 R 3063 003880 МИОЛАСТАН 2014.12.12 SANOFI, FR 
184 R 3066 003907 HOBART 2014.12.29 Premark FEG L.L.C., US 
185 R 3067 003943 TEFLON 2014.12.30 E.I. du Pont de Nemours and Company, 

US 
186 R 3069 003893 AIR PRODUCTS 2014.12.14 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC., 

corporaţia statului Delaware, US 
187 R 3074 003787 CASIO 2014.12.28 CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA,  

also tradig as CASIO COMPUTER CO., 
LTD, JP 

188 R 3076 004315 ELIDA 2014.12.30 UNILEVER N.V., NL 
189 R 3081 004323 CARESS 2014.12.30 UNILEVER N.V., NL 
190 R 3089 004332 PRESTO 2014.12.30 UNILEVER N.V., NL 
191 R 3096 004339 SURF 2014.12.30 UNILEVER N.V., NL 
192 R 3097 004340 VIM 2014.12.30 GUABER S.r.l., IT 
193 R 3099 004343 VEEDOL 2014.12.30 VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED, GB 
194 R 3100 004344 PITT-CHAR 2014.12.30 PPG Architectural Finishes, Inc., US 
195 R 3101 004348 Marcă figurativă 2014.12.30 THE ARMOR ALL/STP PRODUCTS 

COMPANY, corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului  
Delaware, US 

196 R 3102 004349 ARMOR ALL 2014.12.30 THE ARMOR ALL/STP PRODUCTS 
COMPANY, corporaţie organizată  
şi existentă conform legilor statului  
Delaware, US 

197 R 3112 003805 BAXTER 2014.12.28 BAXTER INTERNATIONAL INC,  
(corporaţia statului Delaware), US 

198 R 3113 003807 BAXTER 2014.12.28 BAXTER INTERNATIONAL INC,  
(corporaţia statului Delaware), US 

199 R 3114 003841 TEFAL 2014.12.28 TEFAL S.A., FR 
200 R 3115 003842 TEFAL 2014.12.28 TEFAL S.A., FR 
201 R 3116 003884 CHLOE 2014.12.12 CHLOE, FR 
202 R 3117 003908 HOOVER 2014.12.29 CANDY ELETTRODOMESTICI S.r.l., IT 
203 R 3118 003909 HOOVER 2014.12.29 CANDY ELETTRODOMESTICI S.r.l., IT 
204 R 3119 003951  2014.12.28 Schott Aktiengesellschaft, DE 
205 R 3150 003726 Amourette 2014.12.22 Triumph Intertrade AG, CH 
206 R 3156 003764 EXXMAR 2014.12.26 Exxon Mobil Corporation, US 
207 R 3157 004050 AFTER EIGHT 2014.12.30 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH 
208 R 3158 004051 KIT KAT 2014.12.30 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH 
209 R 3160 004059 ATCO 2014.12.20 ATLANTIC RECORDING CORPORATION, 

corporaţia statului Delaware, US 
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210 R 3161 004060 A ATLANTIC 2014.12.20 ATLANTIC RECORDING CORPORATION, 

CORPORAŢIA STATULUI DELAWARE, US 
211 R 3162 004061 wea International 2014.12.20 WEA INTERNATIONAL INC.,  

corporaţia statului Delaware, US 
212 R 3166 004066 SIRE 2014.12.20 WBR/SIRE VENTURES, INC., US 
213 R 3167 004081 WEEJUNS 2014.12.27 Phillips-Van Heusen Corporation, US 
214 R 3174 004089 ASYLUM 2014.12.28 WARNER COMMUNICATIONS INC.,  

corporaţia statului Delaware, US 
215 R 3178 004070 IMAGOPAQUE 2014.12.26 GE HEALTHCARE AS, NO 
216 R 3186 004078 EW eastwest 2014.12.27 WEA INTERNATIONAL INC.,  

corporaţia statului Delaware, US 
217 R 3187 004079 RAYTHEON 2014.12.27 Raytheon Company, corporaţie organizată  

şi existentă conform legilor statului  
Delaware, US 

218 R 3189 004100 SONY 2014.12.28 SONY KABUSHIKI KAISHA ( SONY 
CORPORATION), JP 

219 R 3190 004107 DINERS CLUB 2014.12.30 Diners Club International Ltd., corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului New York, US 

220 R 3191 004108 CITIBANK 2014.12.30 Citibank, N.A., US 
221 R 3192 004109  2014.12.30 Citibank, N.A., US 
222 R 3193 004118 HELI-COIL 2014.12.30 BLACK & DECKER INC.,  

corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

223 R 3194 004120 FINDUS 2014.12.30 Findus Sverige Aktiebolag, SE 
224 R 3197 004401 MIACALCIC 2014.12.20 NOVARTIS AG, CH 
225 R 3199 004406 ТАЧИГАРЭН 2014.12.30 SANKYO AGRO COMPANY, LIMITED, JP 
226 R 3205 004748 DUPLO 2014.12.28 FERRERO S.p.A., IT 
227 R 3206 004750 RELIFEX 2014.12.30 MEDA AB, SE 
228 R 3208 003946 CAMBRELLE 2014.12.30 CAMTEX FABRICS LIMITED, GB 
229 R 3231 004140 CRUNCH 2014.12.30 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH 
230 R 3235 004154 STENDHAL 2014.12.30 STENDHAL, Société par Actions 

Simplifiée, FR 
231 R 3237 004198 GANT 2014.12.28 GANT AB, SE 
232 R 3239 004223 ЮЛЕКСИН 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
233 R 3240 004225 CELESTODERM-V 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
234 R 3243 004228 ПС ЖУРНАЛ 2014.12.30 I.D.G. COMMUNICATION INC.,  

corporaţia statului Massachusetts, US 
235 R 3246 004233 WARNER HOME 

VIDEO 
2014.12.30 Warner Bros. Entertainment Inc.,  

corporaţie din statul Delaware, US 
236 R 3247 005097 POND'S 2014.12.30 UNILEVER N.V., NL 
237 R 3252 004095 DeWALT 2014.12.28 THE BLACK & DECKER CORPORATION, 

corporaţia Statului Maryland, US 
238 R 3253 004096 Hertz 2014.12.28 HERTZ SYSTEM, INC.,  

corporaţia Statului Delaware, US 
239 R 3254 004097 ГЕРЦ 2014.12.28 HERTZ SYSTEM, INC.,  

corporaţia Statului Delaware, US 
240 R 3255 004098 HERTZ 2014.12.28 HERTZ SYSTEM, INC.,  

corporaţia Statului Delaware, US 
241 R 3256 004099 PYREX 2014.12.28 CORNING INCORPORATED,  

corporaţie organizată şi existentă  
conform legilor statului New York, US 

242 R 3257 004103 wynn's 2014.12.29 Illinois Tool Works Inc.,  
corporaţie din Statul Delaware, US 

243 R 3258 004104 Workmate 2014.12.29 THE BLACK & DECKER CORPORATION, 
corporaţia Statului Maryland, US 

244 R 3260 004113 FOXBORO 2014.12.30 Invensys Systems, Inc., US 
245 R 3262 004115 PYREX 2014.12.30 CORNING INCORPORATED,  

corporaţie organizată şi existentă conform  
legilor statului New York, US 

246 R 3263 004116 Black & Decker 2014.12.30 THE BLACK & DECKER CORPORATION, 
corporaţia Statului Maryland, US 

247 R 3264 004117 BLACK&DECKER 2014.12.30 THE BLACK & DECKER CORPORATION, 
corporaţia Statului Maryland, US 

248 R 3265 004122 BP 2014.12.30 BP p.l.c., GB 
249 R 3266 004123 ENERGOL 2014.12.30 BP p.l.c., GB 
250 R 3267 004124 VANELLUS 2014.12.30 BP p.l.c., GB 
251 R 3268 004125 VISCO 2014.12.30 BP p.l.c., GB 
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252 R 3269 004136 НЕСКАФЕ 2014.12.30 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH 
253 R 3275 003613 TEC 2014.12.16 Toshiba Tec Kabushiki Kaisha  

(Toshiba Tec Corporation), JP 
254 R 3277 003619 maruchan's 2014.12.16 TOYO SUISAN KABUSHIKI KAISHA,  

also trading as TOYO SUISAN KAISHA, 
LTD, JP 

255 R 3278 003620 Maruchan 2014.12.16 TOYO SUISAN KABUSHIKI KAISHA,  
also trading as TOYO SUISAN KAISHA, 
LTD, JP 

256 R 3279 003621 Marcă figurativă 2014.12.16 TOYO SUISAN KABUSHIKI KAISHA,  
also trading as TOYO SUISAN KAISHA, 
LTD, JP 

257 R 3281 003899 SQUARE D 2014.12.28 SNA HOLDINGS INC.,  
corporaţia statului Delaware, US 

258 R 3282 003900 D 2014.12.28 SNA HOLDINGS INS.,  
corporaţia statului Delaware, US 

259 R 3285 004438 GILLETTE 2014.12.30 The Gillette Company, US 
260 R 3286 004439 GILLETTE 2014.12.30 The Gillette Company, US 
261 R 3287 004440 ЖИЛЛЭТТ 2014.12.30 The Gillette Company, US 
262 R 3288 004441 PAPER MATE 2014.12.30 Berol Corporation,  

corporaţie din Delaware, US 
263 R 3289 004443 SENSOR 2014.12.30 The Gillette Company, US 
263 R 3290 004444 SLALOM 2014.12.30 The Gillette Company, US 
265 R 3291 004445 WILKINSON 

SWORD 
2014.12.30 The Gillette Company, US 

266 R 3292 004446 GIBBS 2014.12.30 EVYAP SABUN YAĞ, GLISERIN SANAYI 
VE TICARET A.Ş., TR 

267 R 3295 004412 Marmot 2014.12.30 MARMOT MOUNTAIN LLC, US 
268 R 3296 004414 CHEVRON 2014.12.30 Chevron Intellectual Property LLC, US 
269 R 3297 004415 CHEVRON 2014.12.30 Chevron Intellectual Property LLC, US 
270 R 3298 004416 Chevron 2014.12.30 Chevron Intellectual Property LLC, US 
271 R 3299 004417 DELO 2014.12.30 Chevron Intellectual Property LLC, US 
272 R 3300 004418 Chevron 2014.12.30 Chevron Intellectual Property LLC, US 
273 R 3301 004419 Chevron 2014.12.30 Chevron Intellectual Property LLC, US 
274 R 3302 004422 DAY NURSE 2014.12.30 Glaxo Group Limited, GB 
275 R 3303 004426 PHENSIC 2014.12.30 Glaxo Group Limited, GB 
276 R 3304 004427 ФЕНСИК 2014.12.30 Glaxo Group Limited, GB 
277 R 3322 003826 Marcă figurativă 2014.12.28 ALIMENTARMAŞ S.A., MD 
278 R 3324 003901 BAXTER 2014.12.28 BAXTER INTERNATIONAL INC,  

(corporaţia statului Delaware), US 
279 R 3326 004093 SKOAL 2014.12.28 U. S. SMOKELESS TOBACCO COMPANY, 

corporaţie organizată şi existentă conform  
legilor Statului Delaware, US 

280 R 3327 004106 DINERS CLUB 
INTERNATIONAL 

2014.12.30 Diners Club International Ltd., corporaţie 
organizată şi existentă conform legilor 
statului New York, US 

281 R 3329 004128 BEBA 2014.12.30 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH 

282 R 3332 004132 THOMY 2014.12.30 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH 

283 R 3334 004134 NESQUIK 2014.12.30 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH 

284 R 3337 004436 Oral-B 2014.12.29 Procter & Gamble Business Services  
Canada Company, CA 

285 R 3339 004800 RICA LEWIS 2014.12.26 RICA LEVY INTERNATIONAL, FR 
286 R 3340 004437 GII 2014.12.30 The Gillette Company, US 
287 R 3341 004442 RUBIE 2014.12.30 The Gillette Company, US 
288 R 3382 004087 N NONESUCH 2014.12.28 WARNER COMMUNICATIONS INC.,  

corporaţia statului Delaware, US 
289 R 3383 004519 WB RECORDS 2014.12.20 Warner Bros. Entertainment Inc.,  

corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

290 R 3388 003795 SEAGRAM'S V.O. 2014.12.28 LAWRENCEBURG DISTILLERS & 
IMPORTERS, LLC, US 

291 R 3389 003804 BAXTER 2014.12.28 BAXTER INTERNATIONAL INC,  
(corporaţia statului Delaware), US 

292 R 3390 003851 FIAT 2014.12.28 Fiat Group Marketing & Corporate 
Communication S.p.A., IT 

293 R 3392 003902 M 2014.12.28 Motorola Trademark Holdings, LLC, US 
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294 R 3393 003903 MOTOROLA 2014.12.28 Motorola Trademark Holdings, LLC, US 
295 R 3394 003904 NALCO 2014.12.28 NALCO COMPANY,  

corporaţia statului Delaware, US 
296 R 3395 004005 ORACLE 2014.12.30 Oracle International Corporation, US 
297 R 3396 004090 asylum 2014.12.28 WARNER COMMUNICATIONS INC.,  

corporaţia statului Delaware, US 
298 R 3398 004135 NESTEA 2014.12.30 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH 
299 R 3400 004522 PENTA INTERNA-

TIONAL 
2014.12.29 PENTA HOTEL HOLDINGS LIMITED,  

a BVI company, c/o Citco B.V.I. Limited, VG 
300 R 3405 003905 Marcă figurativă 2014.12.28 NALCO COMPANY,  

corporaţia statului Delaware, US 
301 R 3454 003969 Marcă figurativă 2014.12.19 HY-LINE INTERNATIONAL,  

corporaţia statului Iowa, US 
302 R 3455 003972 LUCKY STRIKE  

LS / MFT 
2014.12.28 British American Tobacco (Brands) Inc.,, 

US 
303 R 3457 003974 GYPSONA 2014.12.28 BSN medical Limited, GB 
304 R 3459 003976 MARTINI 2014.12.28 BACARDI & COMPANY LIMITED, LI 
306 R 3467 003883 MYOLASTAN 2014.12.12 SANOFI, FR 
307 R 3468 003894 UNGARO 2014.12.14 Emanuel Ungaro Italia S.r.l., IT 
308 R 3469 003895 BASS 2014.12.14 Phillips-Van Heusen Corporation, US 
309 R 3473 003937 KEVLAR 2014.12.30 E.I. du Pont de Nemours and Company, 

US 
310 R 3474 003938 NOMEX 2014.12.30 E.I. du Pont de Nemours and Company, 

US 
311 R 3476 003954 ТЕФАЛ 2014.12.28 TEFAL S.A., FR 
312 R 3478 003956 MARTINI 2014.12.28 BACARDI & COMPANY LIMITED, LI 
313 R 3480 003962  2014.12.29 Playboy Enterprises International, Inc., US 
314 R 3483 003965 FREON 2014.12.30 E.I. du Pont de Nemours and Company, 

US 
315 R 3499 003997 Kellogg's 2014.12.30 KELLOGG COMPANY, US 
316 R 3500 003998 CHOCOS 2014.12.30 KELLOGG COMPANY, US 
317 R 3503 004112 EMHART 2014.12.30 NEWFREY LLC, companie cu răspundere 

limitată organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

318 R 3506 004126 BP 2014.12.30 BP p.l.c., GB 
319 R 3507 004127 BP 2014.12.30 BP p.l.c., GB 
320 R 3509 003693 Toshiba 2014.12.21 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO   

TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, JP 
321 R 3511 003696 TICINO 2014.12.21 BTICINO S.p.A., IT 
322 R 3512 003697 Balenciaga 2014.12.22 BALENCIAGA S.A., FR 
323 R 3513 003699  2014.12.22 LEGRAND FRANCE, FR 
324 R 3514 003700 SUBWAY 2014.12.22 Doctor's Associates Inc., US 
325 R 3516 003702 Trophy 2014.12.22 TRIUMPH INTERNATIONAL 

AKTIENGESELLSCHAFT, DE 
326 R 3517 003703 ТРИУМФ 2014.12.22 TRIUMPH INTERNATIONAL 

AKTIENGESELLSCHAFT, DE 
327 R 3518 003704 Triumf 2014.12.22 TRIUMPH INTERNATIONAL 

AKTIENGESELLSCHAFT, DE 
328 R 3519 003705 Amo 2014.12.22 TRIUMPH INTERNATIONAL 

AKTIENGESELLSCHAFT, DE 
329 R 3521 003707 Triumh  

INTERNATIONAL 
2014.12.22 Triumph Intertrade AG, CH 

330 R 3522 003708 Triumph  
Триумф 

2014.12.22 Triumph Intertrade AG, CH 

331 R 3523 003709 Trilastic  
Триластик 

2014.12.22 Triumph Intertrade AG, CH 

332 R 3525 003711 Sloggi  
Слогги 

2014.12.22 Triumph Intertrade AG, CH 

333 R 3526 003712 Rêve 2014.12.22 Triumph Intertrade AG, CH 
334 R 3527 003713 Poesie 2014.12.22 Triumph Intertrade AG, CH 
335 R 3529 003715 Odette 2014.12.22 Triumph Intertrade AG, CH 
336 R 3530 003716 Marcă figurativă 2014.12.22 Triumph Intertrade AG, CH 
337 R 3531 003718 happydays 2014.12.22 Triumph Intertrade AG, CH 
338 R 3532 003719 Happy body  

Хяппи боди 
2014.12.22 Triumph Intertrade AG, CH 

339 R 3533 003720 Elasti 2014.12.22 Triumph Intertrade AG, CH 
340 R 3535 003722 Doreen Дорин 2014.12.22 Triumph Intertrade AG, CH 
341 R 3536 003723 Diana Диана 2014.12.22 Triumph Intertrade AG, CH 
342 R 3537 003724 Compliment 2014.12.22 Triumph Intertrade AG, CH 
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343 R 3538 003725 Colastic  

Коластик 
2014.12.22 Triumph Intertrade AG, CH 

344 R 3539 003727 Amor Амор 2014.12.22 Triumph Intertrade AG, CH 
345 R 3542 003744 Ultra Pampers Girl 2014.12.26 The Procter & Gamble Company, US 
346 R 3544 003751 CIBIE 2014.12.26 Valeo Vision, société par actions 

simplifiée, FR 
347 R 3548 004297 SP 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
348 R 3551 004316 ELIZABETH 

ARDEN 
2014.12.30 FD MANAGEMENT, INC., US 

349 R 3554 003694 TOSHIBA 2014.12.21 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO   
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, 
JP 

350 R 3555 003743 Ultra Pampers Boy 2014.12.26 The Procter & Gamble Company, US 
351 R 3558 004310  2014.12.30 KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC., JP 
352 R 3559 004311 MINOLTA 2014.12.30 KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC., JP 
353 R 3560 004470 KOHLER 2014.12.29 KOHLER Co., corporaţia statului Wiscon-

sin, US 
354 R 3561 004653 TOSHIBA 2014.12.21 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO   

TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, 
JP 

355 R 3562 003717 Jolly 2014.12.22 Triumph Intertrade AG, CH 
356 R 3563 003745 RHODORSIL 2014.12.26 RHODIA CHIMIE, FR 
357 R 3565 003755 HITEC 2014.12.26 Afton Chemical Limited, GB 
358 R 3566 003756 GILMAR 2014.12.26 GILMAR S.p.A., IT 
359 R 3571 003971 SUNSWEET 2014.12.28 SUNSWEET GROWERS INC., US 
360 R 3572 004139 Cailler 2014.12.30 Société des Produits Nestlé S.A., CH 
361 R 3573 004141 NAN 2014.12.30 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH 
362 R 3574 004142 CROSSE & 

BLACKWELL 
2014.12.30 PRINCES LIMITED, GB 

363 R 3575 004144 NESCAFĖ 2014.12.30 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH 

364 R 3577 004146 SAROTTI 2014.12.30 Barry Callebaut AG, CH 
365 R 3578 004190 BIC 2014.12.22 SOCIETE BIC, FR 
366 R 3579 004191 BIC 2014.12.22 SOCIETE BIC, FR 
367 R 3580 004192 BIC 2014.12.22 SOCIETE BIC, FR 
368 R 3581 004194 ОДОЛ 2014.12.23 SmithKline Beecham Consumer 

Healthcare GmbH, DE 
369 R 3582 004195 Одоль 2014.12.23 SmithKline Beecham Consumer 

Healthcare GmbH, DE 
370 R 3583 004196 ODOL 2014.12.23 SmithKline Beecham Consumer 

Healthcare GmbH, DE 
371 R 3584 004197 Atlas Copco 2014.12.26 ATLAS COPCO AB, SE 
372 R 3585 004201 TABAC ORIGINAL 2014.12.28 MÄURER + WIRTZ GmbH & Co. KG, DE 
373 R 3586 004202 DALLI 2014.12.28 DALLI-WERKE GmbH & Co.KG, DE 
374 R 3587 004203 Nonchalance 2014.12.28 MÄURER + WIRTZ GmbH & Co. KG, DE 
375 R 3589 004215 Sunbeam 2014.12.30 Sunbeam Products, Inc.,  

corporaţie din statul Delaware, US 
376 R 3590 004229 PC WORLD  

FORUM 
2014.12.30 INTERNATIONAL DATA GROUP, INC., 

CORPORAŢIA STATULUI  
MASSACHUSETTS, US 

377 R 3591 004232 WB 2014.12.30 Warner Bros. Entertainment Inc.,  
corporaţie din statul Delaware, US 

378 R 3592 004235 T K 2014.12.30 THERMO KING CORPORATION,  
corporaţia statului Delaware, US 

379 R 3593 004236 THERMO KING 2014.12.30 THERMO KING CORPORATION,  
corporaţia statului Delaware, US 

380 R 3594 004237 ТЕРМО КИНГ 2014.12.30 THERMO KING CORPORATION,  
corporaţia statului Delaware, US 

381 R 3596 004243 VICKERS 2014.12.30 Eaton Hydraulics Inc., corporaţie  
organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

382 R 3597 004274 DE 
MONTESQUIOU 

2014.12.14 SOCIETE DES PRODUITS 
D’ARMAGNAC, FR 

383 R 3598 004275 ОРАНДЖИНА 2014.12.14 Schweppes International Limited, GB 
384 R 3599 004276 ORANGINA 2014.12.14 Schweppes International Limited, GB 
385 R 3600 004277 ALEXIS LICHINE & 

CO S.A. 
2014.12.14 LES CAVES DE LANDIRAS LOUIS 

ESCHENAUER, FR 
386 R 3601 004278 ORANGINA 2014.12.14 Schweppes International Limited, GB 
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387 R 3604 004284 VB VICTORIA  

BITTER 
2014.12.29 CARLTON AND UNITED BEVERAGES 

LIMITED, AU 
388 R 3605 004285 F FOSTER'S 2014.12.29 S&NF LIMITED, GB 
389 R 3606 004286 FOSTER'S 2014.12.29 S&NF LIMITED, GB 
390 R 3609 004289 BAT MAN 2014.12.29 DC Comics, a General Partnership 

organized and existing under the laws  
of the State of New York, US 

391 R 3610 004290 Marcă figurativă 2014.12.29 DC Comics, a General Partnership 
organized and existing under the laws  
of the State of New York, US 

392 R 3611 004292 ROBIN 2014.12.29 DC Comics, a General Partnership 
organized and existing under the laws  
of the State of New York, US 

393 R 3612 004293 SUPERGIRL 2014.12.29 DC Comics, a General Partnership 
organized and existing under the laws  
of the State of New York, US 

394 R 3613 004294 SUPERMAN 2014.12.29 DC Comics, a General Partnership 
organized and existing under the laws  
of the State of New York, US 

395 R 3614 004295 WONDER WOMAN 2014.12.29 DC Comics, a General Partnership 
organized and existing under the laws of 
the State of New York, US 

396 R 3615 004296 SCHERING-
PLOUGH 

2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 

397 R 3616 004298 ШЕРИНГ-ПЛАУ 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
398 R 3617 004299 EULEXIN 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
399 R 3618 004300 ЦЕЛЕСТОДЕРМ-В 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
400 R 3619 004301 FINADYNE 2014.12.29 INTERVET INTERNATIONAL B.V., NL 
401 R 3620 004302 CELESTONE 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
402 R 3621 004303 АФРИН 2014.12.29 MSD CONSUMER CARE, INC., US 
403 R 3622 004304 AFRIN 2014.12.29 MSD CONSUMER CARE, INC., US 
404 R 3624 004200 ТРАМАЛ 2014.12.28 GRÜNENTHAL GMBH, DE 
405 R 3625 004216 DMC  

DOLLFUS-MIEG & 
GIE MULHOUSE 

2014.12.30 DOLLFUS - MIEG & CIE, S.A., FR 

406 R 3626 003896 ESPERAL 2014.12.14 SANOFI, FR 
407 R 3627 004217 MINOLTA 2014.12.30 KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC., JP 
408 R 3628 004147 Nestlė 2014.12.30 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH 
409 R 3629 004241 BANKAMERICARD 2014.12.30 BANK OF AMERICA CORPORATION, US 
410 R 3630 004242 TWIN SEAL 2014.12.30 Johnson Pump/General Valve, Inc.,  

corporaţia statului California, US 
411 R 3633 004280 CARLTON 2014.12.14 CUSENIER, FR 
412 R 3636 004521 PENTA 2014.12.29 PENTA HOTEL HOLDINGS LIMITED, a 

BVI company, c/o Citco B.V.I. Limited, VG 
413 R 3667 004652 Toshiba 2014.12.21 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO 

TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, 
JP 

414 R 3668 003829 EUROPA PLUS 2014.12.28 Closed Joint Stock Company "Europa 
Plus", RU 

415 R 3772 003564 FLEXAR 2014.12.22 LABORATORIO SANITAS S.A., PT 
416 R 3773 003565 ФЛЕХАР 2014.12.22 LABORATORIO SANITAS S.A., PT 
417 R 3778 003570 Siofor 2014.12.22 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
418 R 3779 003571 Сиофор 2014.12.22 BERLIN-CHEMIE AG, DE 
419 R 3782 003580 КАЛИСВИТ 2014.12.22 A.MENARINI, INDUSTRIE 

FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L, IT 
420 R 3784 003584 ЛИОТОН ГЕЛЬ 2014.12.22 A.MENARINI, INDUSTRIE 

FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L, IT 
421 R 3785 003585 МЕГЕНТАЛ 2014.12.22 A.MENARINI, INDUSTRIE 

FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L, IT 
422 R 3786 003586 СПАЗМОМЕН 2014.12.22 A.MENARINI, INDUSTRIE 

FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L, IT 
423 R 3787 003591 АНТИФЛОГ 2014.12.22 F.I.R.M.A. S.P.A., IT 
424 R 3789 003593 ДИФФУМАЛ 2014.12.22 MALESCI, ISTITUTO 

FARMACOBIOLOGICO S.P.A., IT 
425 R 3790 003595  СУКРАМАЛ 2014.12.22 MALESCI, ISTITUTO 

FARMACOBIOLOGICO S.P.A., IT 
426 R 3799 003334 HIS MASTER'S 

VOICE 
2014.12.05 HMV (IP) LTD., GB 
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427 R 3800 003335 Super Coffee & Me 2014.12.05 M/S Super Coffeemix Manufacturing Ltd., 

SG 
428 R 3801 003336 SUPER 2014.12.05 M/S Super Coffeemix Manufacturing Ltd., 

SG 
429 R 3818 003575 АЛТИАЗЕМ 2014.12.22 ISTITUTO LUSOFARMACO D'ITALIA 

S.P.A., IT 
430 R 3819 003576 ЛОСПРЕСС 2014.12.22 ISTITUTO LUSOFARMACO D'ITALIA 

S.P.A., IT 
431 R 3820 003577 ЛУЗОПРЕСС 2014.12.22 ISTITUTO LUSOFARMACO D'ITALIA 

S.P.A., IT 
432 R 3821 003578 МОНОЧИНКВЕ 2014.12.22 ISTITUTO LUSOFARMACO D'ITALIA 

S.P.A., IT 
433 R 3822 003579 РЕТАЛЗЕМ 2014.12.22 ISTITUTO LUSOFARMACO D'ITALIA 

S.P.A., IT 
434 R 3847 003812 TAXCYTOL 2014.12.06 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,  

corporaţie din statul Delaware, US 
435 R 3848 003813 ЛОФЕНАЛАК 2014.12.06 MEAD JOHNSON & COMPANY,  

corporaţia statului Delaware, US 
436 R 3849 003814 ФЕНИЛ-ФРИ 2014.12.06 MEAD JOHNSON & COMPANY,  

corporaţia statului Delaware, US 
437 R 3862A 003529A NOROC 2014.12.13 Ministerul Agriculturii şi Industriei  

Alimentare al Republicii Moldova, MD 
438 R 3864 003609 Marcă figurativă 2014.12.15 Japan Tobacco Inc., JP 
439 R 3889 003587 ГЛИБОМЕТ 2014.12.22 LABORATORI GUIDOTTI S.P.A., IT 
440 R 3890 003588 РИЛАТЕН 2014.12.22 LABORATORI GUIDOTTI S.P.A., IT 
441 R 3891 003589 ЛИПАРОИД 2014.12.22 LABORATORI GUIDOTTI S.P.A., IT 
442 R 3892 003590 МЕТФОРАЛ 2014.12.22 LABORATORI GUIDOTTI S.P.A., IT 
443 R 3894 003736 SEVEN HILLS 2014.12.23 "BULGARTABAK-HOLDING"A.O., BG 
444 R 3895 003737 STARLITE 2014.12.23 "BULGARTABAK-HOLDING"A.O., BG 
445 R 3896 003846 LUCKY STRIKE 2014.12.28 British American Tobacco (Brands) Inc., 

US 
446 R 3903 003483 СИГАРЕТЫ С 

ФИЛЬТРОМ  
ЯВА 

2014.12.09 Open Joint Stock Company  
"British American Tobacco-Yava", RU 

447 R 3910 003493 ЯВА 2014.12.09 Open Joint Stock Company  
"British American Tobacco-Yava", RU 

448 R 3915 003636 MICOTIL 2014.12.19 ELI LILLY AND COMPANY, US 
449 R 3916 003637 PULMOTIL 2014.12.19 ELI LILLY AND COMPANY, US 
450 R 3917 003686 CAVERJECT 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 

US 
451 R 3918 003687 DEPO-MEDROL 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 

US 
452 R 3919 003688 KAOPECTATE 2014.12.20 Johnson & Johnson, corporaţie organizată  

şi existentă conform legilor statului  
New Jersey, US 

453 R 3922 003691 SOLU-MEDROL 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 
US 

454 R 3925 004155 COLGATE TOTAL 2014.12.30 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,  
corporaţie din statul Delaware, US 

455 R 3934 003328 HMV 2014.12.05 HMV (IP) LTD., GB 
456 R 3941 003582 ФАСТУМ 2014.12.22 A.MENARINI, INDUSTRIE 

FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L, IT 
457 R 3942 003583 ФАСТУМ ГЕЛЬ 2014.12.22 A.MENARINI, INDUSTRIE 

FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L, IT 
458 R 3943 003594 РАПИКОРТ 2014.12.22 MALESCI, ISTITUTO 

FARMACOBIOLOGICO S.P.A., IT 
459 R 3944 003867 FLEETGUARD 2014.12.28 FLEET GUARD, INC.,  

corporaţia statului Indiana, US 
460 R 3946 003879 PETROFF 2014.12.09 PERNOD RICARD, FR 
461 R 3947 003947 COZAAR 2014.12.30 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
462 R 3991 003475 ALTAI 2014.12.01 PERNOD RICARD, FR 
463 R 3993 003456 MERCK  

SHARP & DOHME 
2014.12.07 Merck Sharp & Dohme Corp., US 

464 R 3994 003459 M-M-R II MMR 2014.12.07 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
465 R 4015 004193 aiwa 2014.12.22 SONY KABUSHIKI KAISHA  

(also trading as SONY CORPORATION), 
JP 

466 R 4042 004331 OMO 2014.12.30 UNILEVER N.V., NL 
467 R 4048 004189 SAN MIGUEL 2014.12.20 SAN MIGUEL BREWING INTERNATIONAL 

LIMITED, CN 
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468 R 4050 004208 ДИПРОГЕНТА 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
469 R 4051 004209 КЛАРИНЕЙЗ 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
470 R 4053 004211 ТРИДЕРМ 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
471 R 4054 004212 ДИПРОСПАН 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
472 R 4056 004214 CLARINASE 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
473 R 4057 004218 DIPROGENTA 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
474 R 4058 004219 DIPROSALIC 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
475 R 4059 004220 DIPROSPAN 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
476 R 4061 004222 TRIDERM 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
477 R 4062 004224 ДИПРОСАЛИК 2014.12.29 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
478 R 4063 004342 DELFLEET 2014.12.30 PPG Industries Ohio, Inc.,  

corporaţia statului Delaware, US 
479 R 4080 003531 MILWARD 2014.12.13 NEEDLE INDUSTRIES LIMITED, GB 
480 R 4081 003532 PATONS 2014.12.13 PATONS & BALDWINS LIMITED, GB 
481 R 4082 003533 BEEHIVE 2014.12.13 PATONS & BALDWINS LIMITED, GB 
482 R 4083 003535 POLYFIL 2014.12.13 J.& P. COATS, LIMITED, GB 
483 R 4084 003536 ASTRA 2014.12.13 J.& P. COATS, LIMITED, GB 
484 R 4085 003537 SYLKO 2014.12.13 J.& P. COATS, LIMITED, GB 
485 R 4086 003538 moon 2014.12.13 J.& P. COATS, LIMITED, GB 
486 R 4098 003740 SAPPORO  

ORIGINAL DRAFT 
BEER SAPPORO 

BREWERIES  
LIMITED TOKYO 

JAPAN 

2014.12.23 SAPPORO BREWERIES, LTD, JP 

487 R 4100 003789 CASIO 2014.12.28 CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA,  
also tradig as CASIO COMPUTER CO., 
LTD, JP 

488 R 4101 003819 ESSENCE  
OF TIME 

2014.12.28 HSN LP, US 

489 R 4103 003386 CO-RENITEC 2014.12.07 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
490 R 4114 003574 B 2014.12.22 Brink's Network, Incorporated, corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

491 R 4119 003632 VEEDOL 2014.12.19 VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED, GB 
492 R 4120 003633 CASTROL 2014.12.19 Castrol Limited, GB 
493 R 4121 003698 BRINKS 2014.12.22 Brink's Network, Incorporated, corporaţie 

organizată şi existentă conform legilor 
statului Delaware, US 

494 R 4124 003752 SUN 2014.12.26 Oracle America, Inc., US 
495 R 4125 003753 SUN  

MICROSYSTEMS 
2014.12.26 SUN MICROSYSTEMS, INC., US 

496 R 4126 003754 SUN 2014.12.26 Oracle America, Inc., US 
497 R 4127 003759 TRULY 2014.12.26 TRULY ELECTRONICS  

MANUFACTURING LIMITED, HK 
498 R 4128 003824 GAS-MATIC 2014.12.28 Tenneco Automotive Operating Company 

Inc., US 
499 R 4129 003828 SAN MIGUEL 2014.12.28 SAN MIGUEL BREWING INTERNATIO-

NAL LIMITED, CN 
500 R 4131 003847  2014.12.28 I.W.S. NOMINEE COMPANY LIMITED, 

GB 
501 R 4132 003849  2014.12.28 I.W.S. NOMINEE COMPANY LIMITED, 

GB 
502 R 4137 003967 VOLOSKAYA 2014.12.09 PERNOD RICARD, FR 
503 R 4138 004151 FAMVIR 2014.12.30 NOVARTIS AG, CH 
504 R 4140 004153 FOUNTAIN 2014.12.30 FOUNTAIN NETHERLANDS HOLDING 

B.V., NL 
505 R 4152 003958 ПАНЦИТРАТ 2014.12.29 APTALIS PHARMA SAS, FR 
506 R 4154 003960 AMBERPACK 2014.12.29 Rohm and Haas Company, US 
507 R 4156 004102 DON TOMAS 2014.12.29 IMC INC., corporaţie organizată  

şi existentă conform legilor Statului  
Delaware, US 

508 R 4160 004101 TGI FRIDAY'S THE 
AMERICAN BIS-

TRO 

2014.12.29 TGI Friday's of Minnesota, Inc., US 

509 R 4162 004425 NIGHT NURSE 2014.12.30 Glaxo Group Limited, GB 
510 R 4179 003950 MON AMOUR 2014.12.26 Soremartec S.A., BE 
511 R 4198 003977 CUMMINS 2014.12.29 CUMMINS INC.,  

corporation of the State of Indiana, US 
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512 R 4199 003978 RECON 2014.12.29 CUMMINS INC.,  

corporation of the State of Indiana, US 
513 R 4205 003692 TOLINASE 2014.12.20 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 

US 
514 R 4224 004247 SUAVE 2014.12.30 CONOPCO, INC., US 
515 R 4250 004246 BAKER 2014.12.30 BAKER, KNAPP & TUBBS, INC.,  

Corporation of the State of North Carolina, 
US 

516 R 4252 004244 BRIGGS & 
STRATTON 

2014.12.30 BRIGGS & STRATTON CORPORATION, 
corporation of the State of Wisconsin, US 

517 R 4324 004384 MAVERICK 2014.12.30 MADMANN TRADEMARK HOLDING 
COMPANY LTD, a company organized 
and existing under the laws of the State  
of California, US 

518 R 4333 004796 DAB 2014.12.19 DORTMUNDER ACTIEN-BRAUEREI AG, 
DE 

519 R 4393 004798 RADIO MARIA 2014.12.19 Associazione Radio Maria, IT 
520 R 4398 004186  2014.12.14 Schweppes International Limited, GB 
521 R 4528 004148 CODRU 2014.12.30 BARZA ALBĂ S.A., MD 
522 R 4616 004205 HIMALAYA 2014.12.28 HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 

COMPANY, L.P., US 
523 R 4832 003821 ROSE'S 2014.12.28 ATLANTIC INDUSTRIES, KY 
524 R 4862 005083 Gold-Sparcling ГБ 

Gemma Begunenko 
2014.12.05 Gemma-Begunenco,  

întreprindere individuală, MD 
525 R 4923 004185 GTX 2014.12.06 CASTROL LIMITED, GB 
526 R 5026 004234 CATWOMAN 2014.12.30 DC Comics, a General Partnership 

organized and existing under the laws  
of the State of New York, US 

527 R 6329 004069 COLOBOC 2014.12.20 Coloboc S.R.L.,  
firmă de producţie şi comerţ, MD 

528 12679 015939 777 2014.12.22 TAROL-DD S.R.L., MD 
529 12680 015971 ACOREX 

RESERVE 
2014.12.24 Ducates Grup S.R.L.,  

societate comercială, MD 
530 12681 015972 ACOREX SELECT 2014.12.24 Ducates Grup S.R.L.,  

societate comercială, MD 
531 12682 015983 LE ROI D’OR 2014.12.29 CUZNEŢOV  Iurie, MD 
532 12892 016089 РАЙСКАЯ 

ДОЛИНА 
RAISKAIA DOLINA 

2014.12.30 EURO-ALCO S.A., MD 

533 12991 015947 K... 
БЛАГОРОДНЫЙ 

2014.12.15 ASCONI S.R.L.,  
firmă comercială de producţie, MD 

534 12992 015949 K... ВОСКРЕСНЫЙ 2014.12.15 ASCONI S.R.L.,  
firmă comercială de producţie, MD 

535 12993 015950 K... 
БЛАГОДАТНЫЙ 

2014.12.15 ASCONI S.R.L.,  
firmă comercială de producţie, MD 

536 13025 016090 ВИНОГРАДНЫЙ 
РАЙ  

VINOGRADNÎI RAI 

2014.12.30 EURO-ALCO S.A., MD 

537 13133 015938 DENT-A-FRESH 2014.12.22 TAROL-DD S.R.L., MD 
538 13145 015874 Şafran 2014.12.10 ŞAFRANĂX S.R.L., MD 
539 13150 015954 Vneshtorgbank 2014.12.02 Businessbank  S.A., 

bancă comercială, MD 
540 13237 015844 РЫБАЦКИЕ 

БАЙКИ 
2014.12.09 GB & Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
541 13238 015845 ELECTROLAND 2014.12.09 ELECTROLAND S.R.L.,  

întreprindere mixtă, MD 
542 13239 015848 ЛУННЫЙ КОТ 2014.12.08 FABSO S.A., întreprindere mixtă, MD 
543 13240 015852 ЛИНА 2014.12.09 GB & Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
544 13241 015853 КЭТЭЛИНА 2014.12.09 GB & Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
545 13242 015856 Marcă figurativă 2014.12.09 FRANZELUŢA S.A.,  

combinat de panificaţie din Chişinău, MD 
546 13243 015859 MARIO 2014.12.09 FRANZELUŢA S.A.,  

combinat de panificaţie din Chişinău, MD 
547 13244 015860 BASM 2014.12.09 FRANZELUŢA S.A.,  

combinat de panificaţie din Chişinău, MD 
548 13247 015925 СЛАДКАЯ НОЧЬ 2014.12.07 DOINA-VIN S.R.L., MD 
549 13248 015926 DULCE NOAPTE 2014.12.07 DOINA-VIN S.R.L., MD 
550 13249 015927 СОЛОДКА НIЧ 2014.12.07 DOINA-VIN S.R.L., MD 
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551 13250 015928 SWEET NIGHT 2014.12.07 DOINA-VIN S.R.L., MD 
552 13251 015936 TỀTE-À-TỀTE 2014.12.22 TAROL-DD S.R.L., MD 
553 13252 015940 PLATINUM 2014.12.22 TAROL-DD S.R.L., MD 
554 13279 015824 AXA management 

consulting 
2014.12.01 AXA Management Consulting S.R.L., MD 

555 13281 015833 DELTA 2014.12.09 CEBANU Vitali, MD 
556 13282 015839 ALPACA 2014.12.03 MATVEEVA Irina, MD 
557 13283 015843 ОХОТНИЧЬИ 

БАЙКИ 
2014.12.09 GB & Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
558 13284 015847 Мадам Софи 2014.12.08 FABSO S.A., întreprindere mixtă, MD 
559 13285 015863 SNOP 2014.12.09 FRANZELUŢA S.A.,  

combinat de panificaţie din Chişinău, MD 
560 13286 015864 ORĂŞENEASCĂ 2014.12.09 FRANZELUŢA S.A.,  

combinat de panificaţie din Chişinău, MD 
561 13287 015865 PRESTIJ 2014.12.09 FRANZELUŢA S.A.,  

combinat de panificaţie din Chişinău, MD 
562 13288 015867 PREFERATE 2014.12.09 FRANZELUŢA S.A.,  

combinat de panificaţie din Chişinău, MD 
563 13289 015868 SOREL 2014.12.09 FRANZELUŢA S.A.,  

combinat de panificaţie din Chişinău, MD 
564 13290 015870 FARMEC 2014.12.09 FRANZELUŢA S.A.,  

combinat de panificaţie din Chişinău, MD 
565 13291 015871 ADMIRABIL 2014.12.09 FRANZELUŢA S.A.,  

combinat de panificaţie din Chişinău, MD 
566 13292 015872 ROMANTICĂ 2014.12.09 FRANZELUŢA S.A.,  

combinat de panificaţie din Chişinău, MD 
567 13294 015875 Şafranăx 2014.12.10 ŞAFRANĂX S.R.L., MD 
568 13295 015881 SYMONY 2014.12.13 Merck Sharp & Dohme Corp., US 
569 13300 015882 RENAGEL 2014.12.13 Genzyme Corporation, US 
570 13301 015883 VIIV 2014.12.13 INTEL CORPORATION,  

corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

571 13302 015884 INTEL VIIV 2014.12.13 INTEL CORPORATION,  
corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

572 13303 015885 INTEL INSIDE VIIV 2014.12.13 INTEL CORPORATION,  
corporaţie organizată şi existentă conform 
legilor statului Delaware, US 

573 13305 015891 VIITORUL ÎNCEPE 
ASTĂZI 

2014.12.13 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
 

574 13306 015892 БУДУЩЕЕ 
НАЧИНАЕТСЯ 

СЕГОДНЯ 

2014.12.13 Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD 
 

575 13307 015894 OSTAP & CO 2014.12.14 OSTAP & CO S.R.L., publicaţie periodică, 
MD 

576 13324 015974 ZATOPIA 2014.12.24 Glaxo Group Limited, GB 
577 13326 015976 CIMTOPEX 2014.12.24 Glaxo Group Limited, GB 
578 13329 015942 TBWA 2014.12.22 TBWA INTERNATIONAL B.V., NL 
579 13332 015960 ZITRUS 2014.12.27 POCHILESAM S.R.L., MD 
580 13333 015963 VITAFORT 2014.12.23 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH 
581 13334 015964 AGA 2014.12.27 AGARISTA AGRICOLA S.R.L., MD 
582 13335 015982 PEBL 2014.12.29 Motorola Trademark Holdings, LLC, US 
583 13346 015909 PREMAX 2014.12.17 CERCHES Eugeniu, MD 
584 13360 015858 INELUŞ 2014.12.09 FRANZELUŢA S.A.,  

combinat de panificaţie din Chişinău, MD 
585 13384 015831 ПАЛЬЧИКИ 

PALICIKI 
2014.12.07 ESMALDA S.R.L., MD 

586 13385 015838 Mr. SCHNAPSER 2014.12.07 BEL-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă, MD 
587 13386 015879 ДУШЕВНОЕ ПИВО 2014.12.14 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
588 13388 015934 SATEL 2014.12.23 LISNIC-GRUP S.R.L.,  

societate comercială, MD 
589 13389 015956 ARAX 2014.12.23 ARAX IMPEX S.R.L., MD 
590 13391 015959 AVALANCHE 2014.12.27 POCHILESAM S.R.L., MD 
591 13400 016004 Art-dent 2014.12.08 TONTICI Oleg, MD 
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592 13411 016019 MEGALIT 2014.12.29 MAC-STRO S.R.L.,  

firmă comercială de producţie, MD 
593 13413 016034 Mic-vis 2014.12.03 JARDAN Vladimir, MD 
594 13420 016085 РЫЦАРСКИЙ 

ЗАМОК RÎŢARSKII 
ZAMOK 

2014.12.30 EURO-ALCO S.A., MD 
 

595 13421 016086 РЫЦАРСКИЕ 
ДОСПЕХИ  
RÎŢARSKIE 
DOSPEHI 

2014.12.30 EURO-ALCO S.A., MD 

596 13422 016093 ИДАЛЬГО IDALIGO 2014.12.30 EURO-ALCO S.A., MD 
597 13452 015842 TAXI REGAL 1449 2014.12.08 TANDEM GRUP S.R.L.,  

societate comercială, MD 
598 13477 015830 ГБ 2014.12.08 GB & Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
599 13479 015923 F.C. ZIMBRU 2014.12.21 Asociaţia Obştească Clubul de Fotbal 

"ZIMBRU", MD 
600 13480 015961 ХМIЛЬНЕ  

МIЦНЕ  
2014.12.23 Publicine acţionerne tovarîstvo  

"KARLSBERG UCRAINA", UA 
601 13481 015962 ХМIЛЬНЕ  

СВIТЛЕ 
2014.12.23 Publicine acţionerne tovarîstvo 

"KARLSBERG UCRAINA", UA 
602 13496 016092 ВИНОГРАДНЫЙ 

ДАР  
VINOGRADNÎI DAR 

2014.12.30 EURO-ALCO S.A., MD 

603 13499 016115 EURO PRODUCT 2014.12.16 MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD 
604 13500 016119 Шедевр 2014.12.28 MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD 
605 13503 016129 VEGETA 

PODRAVKA 
2014.12.23 PODRAVKA prehrambena industrija  d.d., 

HR 
606 13504 016130 EA EURO-ALCO 2014.12.28 EURO-ALCO S.A., MD 
607 13512 016147 ELAT 2014.12.09 ELAT-RENTSERVICE S.R.L., MD 
608 13514 016151 Marcă  

tridimensională 
2014.12.24 CIUDIN Alexandru, MD 

609 13525 016188 DIRNA 2014.12.20 WEBASTO-Hungária Kft., HU 
610 13596 015924 MST 

MOLDSINDTUR 
2014.12.21 MOLDSINDBALNEOTUR S.R.L.,  

holding, MD 
611 13597 015930 VALCONI 2014.12.21 EKON - 91 Ltd., BG 
612 13607 015855 NAPOLEON 2014.12.09 FRANZELUŢA S.A.,  

combinat de panificaţie din Chişinău, MD 
613 13609 015877 ДУШЕВНОЕ ПИВО 2014.12.14 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
614 13610 015878 ДУШЕВНОЕ ПИВО 2014.12.14 EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY 

S.A., întreprindere mixtă, MD 
615 13611 015880 JIWINE 2014.12.15 STANKEVICI Andrei, MD 
616 13612 015931 KASTELO 2014.12.21 EKON - 91 Ltd., BG 
617 13615 016121 LOVE 2014.12.28 MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD 
618 13698 015929 PASTELO 2014.12.21 EKON - 91 Ltd., BG 
619 13699 015849 RISTON 2014.12.08 W.M.N. BUSINESS SYSTEMS (PVT) 

LTD, LK 
620 13700 016087 ФАРАОН FARAON 2014.12.30 EURO-ALCO S.A., MD 
621 13786 015826 COOPER 2014.12.06 EURO-ALCO S.A., MD 
622 13907 015832 DLT 2014.12.09 CEBANU Vitali, MD 
623 14010 015866 DACIA 2014.12.09 FRANZELUŢA S.A.,  

combinat de panificaţie din Chişinău, MD 
624 14120 015890 THE FUTURE 

STARTS TODAY 
2014.12.13 Moldcell S.A.,  

întreprindere mixtă, MD 
625 14145 015932 NESTLE GOLD 

CHOCOLATE 
2014.12.21 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH 
626 14355 015933 НЕСТЛЕ ГОЛД 

ШОКОЛАТ 
2014.12.21 SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

CH 
627 14615 015965 SĂPTĂMÎNA 2014.12.28 ICS Development Group S.R.L., MD 
628 15110 016137 KARL XII 2014.12.17 TANAS Alexandru, MD 
629 15259 015922 Marcă  

tridimensională 
2014.12.20 GB & Co S.R.L.,  

societate comercială, companie, MD 
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630 15540 015841 ЛАН 2014.12.07 TRC EXPOIMPOCOM S.R.L.,  

societate comercială, MD 
631 15720 016035 ÎMPĂRĂŢIA  

GUSTULUI MAGIC 
JLC 

КОРОЛЕВСТВО 
ВОЛШЕБНОГО 

ВКУСА 

2014.12.03 JARDAN Vladimir, MD 

632 17371 016120 ЧУДО 2014.12.28 MOLDAGROPRODUCT S.R.L., MD 

 
 
 

FC9L Lista desenelor şi modelelor industriale respinse  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul de depozit, data de depozit,  

numărul de desene şi modele industriale (nr. 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 adoptării hotărârii 
de respingere 

(43) 
Nr. BOPI 

1 f 2013 0073 2013.06.21 8 (4, 12, 13, 14, 18, 19, 36, 37) 2014.06.17 9/2013 

 
 

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 
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. 
certificatului 

(21) Nr. 
de depozit 

(22) Data  
de depozit 

(18) Data expirării 
termenului  

de valabilitate 
1 2 3 4 5 6 
1 UNITED WINE COMPANY S.R.L.,  

ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD 
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău,  
Republica Moldova 

642 f 2003 0129 2003.12.01 2013.12.01 

2 MOLDAGROVIN S.R.L., MD 
Str. Corolenco nr. 6, MD-5301, Vulcăneşti, UTA 
Găgăuzia, Republica Moldova 

643 f 2003 0132 2003.12.03 2013.12.03 

3 PEPSICO, INC., CORPORAŢIE DIN STATUL  
NORTH CAROLINA, US 
700 Anderson Hill Road, Purchase,  
New York 10577, Statele Unite ale Americii 

644 f 2003 0134 2003.12.08 2013.12.08 

4 FRIPTU Ion, MD 
Str. Pietrarilor nr. 8/1, ap. 20, MD-2021, Chişinău,  
Republica Moldova 

1148 f 2008 0090 2008.12.04 2013.12.04 

5 MUDREA Andrei, MD 
Str. Gheorghe Asachi nr. 30, ap. 4, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova 

1166 f 2008 0089 2008.12.03 2013.12.03 
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6 AVL LIST GMBH, AT 

Hans-List-Platz 1, A-8020 Graz, Austria 
1172 f 2008 0096 2008.12.16 2013.12.16 

7 AVL LIST GMBH, AT 
Hans-List-Platz 1, A-8020 Graz, Austria 

1173 f 2008 0086 2008.12.01 2013.12.01 

8 AVL LIST GMBH, AT 
Hans-List-Platz 1, A-8020 Graz, Austria 

1174 f 2008 0087 2008.12.01 2013.12.01 

9 AVL LIST GMBH, AT 
Hans-List-Platz 1, A-8020 Graz, Austria 

1175 f 2008 0095 2008.12.16 2013.12.16 

10 SOVMESTNOE OBSCHESTVO S 
OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU 
"ZAVOD VINOGRADNYH VIN "DIONIS", BY 
Zdaniye tseha po proizvodstvu likero-vodochnyh 
izdeliy i vin, komnata 1, Minskaya oblast, Minskiy 
rayon, derevnya Vendelevo, 223037, Belarus 

1179 f 2008 0101 2008.12.30 2013.12.30 

11 J.N.N. - GRUP, SOCIETATE CU RĂSPUNDERE 
LIMITATĂ, MD 
Bd. Constantin Negruzzi nr. 7,  
MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 

1181 f 2008 0092 2008.12.09 2013.12.09 

12 ANCO S.A., MD 
Str. Florilor nr. 16, bloc 1, MD-2068, Chişinău,  
Republica Moldova 

1200 f 2008 0093 2008.12.11 2013.12.11 

 

 



1
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VII 
Comisia de contestaţii a AGEPI / 

Appeals Board of AGEPI 
 

În prezenta Secţiune se publică informaţii privind rezultatele examinării contestaţiilor depuse la 

Comisia de contestaţii a AGEPI. 

This Section publishes information on the results of examination of appeals lodged with the Appeals 
Board of AGEPI. 
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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii  
în luna iunie 2014, în privinţa cărora procedura  

a fost finalizată 
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 

 
029679 

2011.08.16 
 
ROMANEŞTI S.A., 

MD 

ROMANEŞTI 
S.A., MD 

2013.08.19 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.06.09 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.06.18 şi 
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsul "vin roşu" din clasa 33 conform CIPS. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Industriale pentru continuarea 
procedurilor. 
 

2  Marcă naţională 

 
031353 

2012.07.03 
 

CAŞALOT S.R.L., 
societate comercială, 

MD 

CAŞALOT S.R.L., 
societate 

comercială, MD 

2013.12.23 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.06.09 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.10.18 şi 
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate în 
cerere din clasele 16, 35, 40, 42. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Industriale pentru continuarea 
procedurilor. 
 

3  Marcă naţională 
 

 
 

030805 
2012.03.14 

 
NISSAN JIDOSHA 

KABUSHIKI 
KAISHA (also 

trading as Nissan 
Motor Co., Ltd.), JP 

NISSAN 
JIDOSHA 

KABUSHIKI 
KAISHA (also 

trading as Nissan 
Motor Co., Ltd.), 

JP 

2014.01.18 
Împotriva Deciziei 

de respingere 
parţială a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.06.09 1. Se acceptă revendicarea contestatarului în 
temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.11.18 şi 
se acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere din 
clasele 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45. 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, urmează de achitat 
taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în cuantum 
de 250 euro (p. 40 din Taxele pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Industriale pentru continuarea 
procedurilor. 
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1 2 3 4 5 6 
4  Marcă naţională 

 
 

 
030804 

2012.03.14 
 

NISSAN 
JIDOSHA 

KABUSHIKI 
KAISHA (also 

trading as Nissan 
Motor Co., Ltd.), 

JP 

NISSAN 
JIDOSHA 

KABUSHIKI 
KAISHA (also 

trading as Nissan 
Motor Co., Ltd.), 

JP 

2014.04.24 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 
parţială a 

cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.06.09 1. Se acceptă revendicarea contestatarului în temeiul scrisorii 
de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2014.02.24 şi se acceptă înregistrarea mărcii 
solicitate pentru totalitatea produselor revendicate în cerere din 
clasele 06, 08, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34 şi 
pentru produsele "articole de cofetărie; ciocolată; mentă pentru 
articole de cofetărie;  băuturi de ciocolată; biscuiţi; dropsuri; 
pişcoturi" din clasa 30. 
3. În termen de până la o lună din data expedierii prezentei 
hotărâri, urmează de achitat taxa pentru înregistrarea şi 
eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii în cuantum de 
250 euro (p. 40 din Taxele pentru servicii cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
intelectuale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, Modele şi 
Desene Industriale pentru continuarea procedurilor. 

5  Marcă naţională 

 
029975 

2011.10.18 
 

"HOROLISKII 
MOLOCINOKON

SERVNÎI 
KOMBINAT 
DETSKIH 

PRODUKTOV", 
societate pe 

acţiuni publică, 
UA 

SC NUMEX & 
CO S.R.L., MD 

2013.02.21 
Împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2014.06.09 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.02.15. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, Modele şi 
Desene Industriale pentru continuarea procedurilor. 
 

6  Marcă naţională 
 

JACK DANIEL'S 
 

032496 
2013.01.23 

 
NICHIFOROV 

Radion, MD 

NICHIFOROV 
Radion, MD 

2014.04.30 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 

totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.06.11 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2014.03.06. 
3. Se transmite dosarul în arhivă.  
 

7  Marcă naţională 
 

CARDOLAX 
КАРДОЛАКС  

 
032090 

2012.11.13 
 

World Medicine, 
MD 

World Medicine, 
MD 

2013.12.19 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 

totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.06.11 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.10.22.  
3. Se transmite dosarul în arhivă.  
 

8  Marcă naţională 

 
031854 

2012.10.03 
 

BASARADIO 
S.R.L., MD 

BASARADIO 
S.R.L., MD 

2013.12.19 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere 

totală a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.06.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, Modele şi 
Desene Industriale din 2013.10.31 şi se acceptă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru serviciile "transmisie radio" din clasa 
38.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, Modele şi 
Desene Industriale pentru continuarea procedurilor.  
 



MD - BOPI 7/2014  

 210 

 

1 2 3 4 5 6 
9  Marcă naţională 

 
LA CRÎŞMĂ 

 
030718 

2012.03.02 
 

ENCIU Serghei, MD 

ENCIU Serghei, 
MD 

2014.03.17 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.06.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, Modele şi 
Desene Industriale din 2013.06.26 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru "servicii de alimentaţie 
publică" din clasa 43.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Industriale pentru continuarea 
procedurilor.  

10  Marcă naţională 
 

SIMILAC 
 

032973 
2011.10.25 

 
Abbott Laboratories, 

US 

Abbott 
Laboratories, US 

2013.07.18 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.06.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului în temeiul 
scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, Modele şi 
Desene Industriale din 2013.05.18 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Industriale pentru continuarea 
procedurilor. 

11  Marcă naţională 
 

СИМИЛАК 
 

032992 
2011.10.25 

Abbott Laboratories, 
US 

Abbott 
Laboratories, US 

2013.07.18 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.06.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului în temeiul 
scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, Modele şi 
Desene Industriale din 2013.05.18 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor revendicate în cerere din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, Modele  
Desene Industriale pentru continuarea procedurilor. 

12  Marcă internaţională 
 

 
 

IR 1111530 
2012.01.13 

 
Shavonne Trading 

Limited, CY 

Shavonne 
Trading Limited, 
CY 

 

2013.09.04 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2014.06.11 1. A înceta procedura de examinare a contestaţiei. 
2. A transmite dosarul în Departamentul Mărci, Modele 
şi Desene Industriale pentru continuarea procedurilor. 
 

13  Marcă internaţională 
 

PROCOOK 
 

IR 1141217 
2012.05.18 

 
Procook Limited, GB 

Procook Limited, 
GB 

2014.04.10 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.06.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, Modele şi 
Desene Industriale din 2014.02.06 şi se acceptă protecţia 
mărcii solicitate pentru totalitatea produselor revendicate 
în cerere din clasele 08, 21. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Industriale pentru continuarea 
procedurilor.  

14  Marcă internaţională 
 

ОРГАНИК 
КОНТРОЛЬ 

 
IR 1134873 
2012.04.26 

 
Obshchestvo s 
ogranitchennoy 

otvetstvennost'yu 
"Koordiniruyushchy 

raspredelitel'ny 
tsentr 

"EFKO-Kaskad", 
RU 

Obshchestvo s 
ogranitchennoy 

otvetstvennost'yu 
"Koordiniruyushc

hy 
raspredelitel'ny 

tsentr 
"EFKO-Kaskad", 

RU 

2014.04.29 
Împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii  
de înregistrare  

a mărcii 

2014.06.11 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 2014.01.31. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Industriale pentru continuarea 
procedurilor.  
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Decizii ale instanţelor judecătoreşti / 
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Cu privire la executarea Deciziei Curţii Supreme de Justiţie 
din 11.06.2014 privind casarea parţială a Hotărârii Curţii 

de Apel Chişinău din 20.12.2013 privind constatarea 
notorietăţii mărcilor internaţionale “ANGRY BIRDS”  

nr. IR 1034096 şi “ANGRY BIRDS” nr. IR 1091303  
după Rovio Entertainment Ltd. 

 
Întru executarea Deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 11.06.2014 privind casarea parţială a 

Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 20.12.2013, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată 
depusă de Rovio Entertainment Ltd. împotriva AGEPI, intervenienţi accesorii Pavel Sacara şi Timofei 
Sacara privind constatarea notorietăţii şi a renumelui mărcii, în temeiul art. 327 al Legii nr. 38/2008 
privind protecţia mărcilor: 

- se consideră notorii pe teritoriul Republicii Moldova mărcile internaţionale “ANGRY BIRDS” 
nr. IR 1034096 din 04.03.2010 şi “ANGRY BIRDS” nr. IR 1091303 din 15.04.2011 pentru produsele 
din clasa 09 conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor 
(CIPS), după compania Rovio Entertainment Ltd.,  Keilaranta 17 C, FI-02150 Espoo Finlanda, 
începând cu data de 1 ianuarie 2013; 
            - se introduc în Registrul Mărcilor Notorii şi în Baza de Date „Mărci Naţionale” datele referitoare 
la mărcile internaţionale “ANGRY BIRDS” nr. IR 1034096 din 04.03.2010 şi “ANGRY BIRDS” nr. IR 
1091303 din 15.04.2011. 
 
 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele titularilor  

Ceaicovschi Oleg şi Ceaicovschi Angela 
 
 Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Igor Doroftei nr. 064-762/14 din 
10.06.2014 privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorilor Ceaicovschi Oleg IDNO 
0962706018100 şi Ceaicovschi Angela IDNO 0952209898370: 

- se aplică sechestrul asupra mărcilor nr. 18467, nr. 19999, nr. 19494, nr. 21488, înregistrate 
pe numele titularului Ceaicovschi Oleg, Bd. Moscova nr. 7, bloc 1, ap. 23, MD-2068, Chişinău, 
Republica Moldova, şi asupra mărcilor nr. R 8670, nr. 12535, nr. 12132, nr. 12536, nr. 12133,  
nr. R 12323, nr. 12250, nr. 12247, nr. 12248, nr. 12644, nr. R 12251, nr. 12645, nr. 12249, nr. 13443, 
nr. 16061, nr. 16062, nr. 14902, nr. 16898, nr. 17481, înregistrate pe numele titularului 
CEAICOVSCHI Angela, Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul 
juridic al OPI înregistrate pe numele titularilor Ceaicovschi Oleg, Bd. Moscova nr. 7, bloc 1, ap. 23, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova, şi CEAICOVSCHI Angela, Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51, 
MD-2068, Chişinău, Republica Moldova, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acestora. 
 
 
 
 
 
 
 
 



MD - BOPI 7/2014  
 

 213 

 
Cu privire la aplicarea sechestrului 

asupra mărcii nr. 14904, titular Ceaicovschi Angela 
 
 Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Igor Doroftei nr. 064-762/14 din 
10.06.2014 privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorilor Ceaicovschi Oleg IDNO 
0962706018100 şi Ceaicovschi Angela IDNO 0952209898370: 

- se aplică sechestrul asupra mărcii nr. 14904 din 09.02.2006, înregistrată pe numele 
titularului CEAICOVSCHI Angela, Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51, MD-2068, Chişinău, Republica 
Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul 
juridic al mărcii nr. 14904 din 09.02.2006, înregistrate pe numele titularului CEAICOVSCHI Angela, 
Str. Florilor nr. 16, bloc 2, ap. 51, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova, inclusiv transmiterea 
drepturilor asupra acesteia. 
 
 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra OPI înregistrate pe numele titularului  

OMPRICO-INVEST S.R.L., 
 

Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 12.06.2014 (dosarul nr. 2i-279/14) 
privind aplicarea sechestrului pe bunurile debitorului OMPRICO-INVEST S.R.L., c/f 1003606005302: 

- se aplică sechestru asupra mărcilor nr. R 7972, R 10312, R 10329, 12043, 12975, 17679, 
19598, înregistrate pe numele titularului OMPRICO-INVEST S.R.L., c/f 1003606005302; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul 
juridic al mărcilor nr. R 7972, R 10312, R 10329, 12043, 12975, 17679, 19598, inclusiv transmiterea 
drepturilor asupra acestora. 

 
 
 

Cu privire la executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău 
din 20.03.2014 privind anularea înregistrării mărcii 

nr. 17999, titular SAVVUN Yulia 
 

Întru executarea Hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 20.03.2014 privind anularea înregistrării 
mărcii  nr. 17999 din 27.03.2008, în temeiul art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38/2008 
privind protecţia mărcilor:  

- se anulează înregistrarea mărcii  nr. 17999 din 27.03.2008 şi se declară nul 
certificatul de înregistrare a mărcii eliberat pe numele SAVVUN Yulia, MD, Str. Molodejnaia nr. 36,  
ap. 233, 143000, Odinţov, Moscova, Federaţia Rusă. 
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Cu privire la menţinerea sechestrului asupra OPI  

înregistrate pe numele titularilor Zaicov Alexandr Fiodor 
şi Zaicov Serghei Fiodor 

 
 Întru executarea Încheierii executorului judecătoresc Şapa Ludmila, nr. 085s/627/14 din 
24.06.2014, privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorilor Zaicov Alexandr Fiodor, IDNP 
2002002121761 şi Zaicov Serghei Fiodor, IDNP 0972309020552:  
           - se menţine sechestrul asupra mărcii nr. 13918 din 27.04.2005 titular ZAICOV Alexandr, IDNP 
2002002121761 şi asupra mărcilor nr. 17633 din 27.07.2007, nr. 18624 din 29.05.2008 înregistrate pe 
numele titularilor ZAICOV Alexandr, IDNP 2002002121761 şi ZAICOV Serghei, IDNP 
0972309020552, aplicat în baza Încheierii executorului judecătoresc Şapa Ludmila, nr. 085s/359/13 
din 17.04.2013 conform Ordinului Directorului General AGEPI nr. 78 din 16.05.2013 

 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra mărcii nr. R 5899, titular Colegiul Naţional  

de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău 
 

 Întru executarea Încheierii Executorului judecătoresc Şapa Ludmila nr. 085s-626/14 din 
24.06.2014, privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului Colegiul Naţional de Viticultură 
şi Vinificaţie din Chişinău, c/f 1003600075444: 
             - se aplică sechestrul asupra mărcii nr. R 5899 din 16.04.1996, înregistrată pe numele 
titularului Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, Str. Grătieşti nr. 1, MD-2050, 
Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova;  
             - pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul 
juridic al mărcii nr. R 5899 din 16.04.1996, înregistrată pe numele titularului Colegiul Naţional de 
Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, Str. Grătieşti nr. 1, MD-2050, Stăuceni, Chişinău, Republica 
Moldova, inclusiv transmiterea drepturilor asupra acesteia. 
 
 

Cu privire la aplicarea sechestrului 
asupra mărcii nr. 21710, înregistrate  

pe numele titularului MAGMA-AVÎNT S.R.L. 
 

Întru executarea Încheierii Curţii de Apel Chişinău din 06.06.2014 (dosarul nr. 2i-270/14), 
privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului MAGMA-AVÎNT S.R.L., c/f 1002600038352: 

- se aplică sechestrul asupra mărcii nr. 21710 din 25.09.2008, înregistrate pe numele 
titularului MAGMA-AVÎNT S.R.L., Str. Nicolae Anestiade nr. 7, MD-2001, Chişinău, Republica 
Moldova; 

- pe perioada aplicării sechestrului, se sistează orice procedură legală ce ţine de statutul 
juridic al mărcii nr. 21710 din 25.09.2008, înregistrate pe numele titularului MAGMA-AVÎNT S.R.L., 
Str. Nicolae Anestiade nr. 7, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova, inclusiv transmiterea drepturilor 
asupra acesteia. 
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Simplificarea procedurii de înregistrare a mărcilor
şi a altor obiecte de proprietate intelectuală

 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală s-a aliniat 
politicii Guvernului Republicii Moldova privind simplificarea 
accesului cetăţenilor la serviciile prestate de către autorităţile 

publice şi a lansat serviciul web “Depunerea on-line a cererilor de înregistrare a obiectelor de 
proprietate intelectuală”. Scopul platformei este de a oferi servicii de calitate cetăţenilor şi mediului 
de afaceri din ţară şi din străinătate, în procesul de înregistrare a mărcilor, invenţiilor, desenelor 
industriale, operelor, fonogramelor şi altor obiecte de proprietate intelectuală. 

Avantajele serviciului constau în depunerea cererilor de înregistrare la orice oră şi în orice zi 
a săptămânii. Sistemul permite comunicarea la distanţă, fără ca solicitantul sa se deplaseze la sediul 
AGEPI. Utilizatorul dispune de acces securizat şi de garanţia confidenţialităţii datelor. În plus, serviciul 
de depunere on-line a cererilor permite administrarea eficientă a timpului şi reducerea cheltuielilor 
personale. 

Solicitanţilor, utilizatori ai sistemului informaţional, li se oferă posibilitatea alegerii modului de 
semnare a cererilor de înregistrare şi a documentelor aferente, şi anume prin semnătura e-AGEPI, 
semnătura digitală, semnătura mobilă sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MSign. 

Utilizatorii serviciului beneficiază şi de un sistem modern de plată a serviciilor AGEPI, inclusiv 
prin card bancar, din avans, în numerar sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MPay. Important 
este faptul că solicitantului nu i se reţine niciun comision suplimentar, în legătură cu utilizarea sistemului 
de depunere on-line. 

Serviciul poate fi accesat prin următoarele modalităţi: www.e-agepi.md şi prin www.servicii.
gov.md 

În vederea informării solicitanţilor, au fost elaborate ghidul de utilizare a serviciului, care oferă 
instrucţiuni practice pentru comoditatea operării în cadrul sistemului, ghidul de depunere on-line a 
cererilor OPI, ghidul de achitare on-line a tarifelor şi ghidul mandatarului autorizat.
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Buletinul Oficial de Proprietate Industrială poate fi consultat gratuit la Agenţia de Stat  
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) – în sala de lectură a bibliotecii  
sau online pe adresa: http://agepi.gov.md/md/publishing/bopi.php 

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială poate fi procurat la AGEPI. Persoanele interesate  
pot comanda contra cost exemplare individuale pe hârtie sau pe CD-ROM.  

Abonarea la Buletinul Oficial de Proprietate Industrială pe suport de hârtie şi pe CD-ROM este 
nelimitată şi poate fi efectuată direct la AGEPI (inclusiv prin fax, e-mail sau online). 

Preţurile de abonare:

Ü BOPI pe suport de hârtie - 220 de lei pe 3 luni, 440 de lei pe 6 luni, 875 de lei pe un an;

Ü BOPI pe CD-ROM - 90 de lei pe 3 luni, 180 de lei pe 6 luni, 360 de lei pe un an.

Adresa AGEPI: 
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, 
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (022) 40-05-01; (022) 40-06-07; (022) 40-06-08 
fax: (022) 44-01-19
e-mail: office@agepi.gov.md 
http://agepi.gov.md/ 
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