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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 03945

(151)
22/06/2022

(732)
SOCIETATEA KARDINAL
DIGITAL S.R.L.

AL GUSTO

2 M 2022 04092

14/06/2022

SEMERAY RETAIL SRL

SEMERAY

3 M 2022 04125

22/06/2022

MIHAI TIBERIU LEVENTE
Bean Roasters SPECIALTY
INTREPRINDERE INDIVIDUALA COFFEE 4 SPECIAL PEOPLE
SPECIALTY COFFEE

4 M 2022 04155

15/06/2022

VIELE FURNITURE SRL

VIELE kitchen & more

5 M 2022 04165

22/06/2022

DRAGOS - IOAN BERCEA

DULCE LA BORCAN CHEF
DRAGOȘ BERCEA

6 M 2022 04199

22/06/2022

SI GELATO ARTIGIANALE
S.R.L.

SI

7 M 2022 04283

22/06/2022

FELDSPAT CONSTRUCT S.R.L. Perla Home

8 M 2022 04292

22/06/2022

BIBORTENI AQUA SRL

Biborțeni Aqua

9 M 2022 04293

22/06/2022

EMA-DENIS JERPELEA
COSENZA DANIEL

OLIMPO CASA

10 M 2022 04294

22/06/2022

LEV MEDICAL SYSTEM S.R.L.

LONGEVITY #estetica vieţii

11 M 2022 04295

22/06/2022

ELITE BUSINESS FINANCE
SOLUTIONS SRL

ELITE FINANCE

12 M 2022 04296

22/06/2022

HERBAGETICA SRL

EXTRACTE STANDARDIZATE
HERBAGETICA ARJUNA
CARDIO FORTE

13 M 2022 04297

22/06/2022

MEDLINE MEDICAL SUPPLIES BUZZ MAGIC
SRL

14 M 2022 04298

22/06/2022

ITV STUDIOS LIMITED

MÂNCARE PE CARE

15 M 2022 04299

22/06/2022

DENT ESTET CLINIC S.A.

OrthoDigital DE Team

16 M 2022 04300

22/06/2022

BUZZ REPORTER SRL

REPORTER MEDICAL
reportermedical.ro

17 M 2022 04301

22/06/2022

ȘTEFĂNIȚĂ BĂCNEANU

ALUSTEEL

18 M 2022 04302

22/06/2022

PUIU GHEORGHE VASILESCU RIDE& RIDE

19 M 2022 04303

22/06/2022

LIGHTHOUSE INTERNATIONAL AlerMax
INC.

20 M 2022 04304

22/06/2022

EVO INF SRL

EVO

21 M 2022 04305

22/06/2022

ANTRANIG-MIHAIL MARIN

CONFIDENT by Antranig

22 M 2022 04306

22/06/2022

FLORIN CAROLI

AUTOTERRA PRO CENTER
199

2

(540)
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
23 M 2022 04308

(151)
22/06/2022

(732)
MOLLO VERONICA

Megafit

24 M 2022 04309

22/06/2022

DRAGOS GRUIA

LUNOX CONSTRUCT

25 M 2022 04310

22/06/2022

CETĂȚEANU CRISTIAN
CETĂȚEANU FLORIN

26 M 2022 04311

22/06/2022

TOP DESIGN INTERNATIONAL TOP DESIGN INTERNATIONAL
SRL

27 M 2022 04312

22/06/2022

KESUS ILAN

EXODUS E EXODUS
IMPORTED VODKA

28 M 2022 04313

22/06/2022

SĂRSĂILĂ PREZENTATORUL
SRL

SARSAILĂ SARSAILĂ
SARSAILĂ

29 M 2022 04314

22/06/2022

INNER DESIGN CENTER SRL

FOUR DESIGN STUDIO

30 M 2022 04315

22/06/2022

SĂRSĂILĂ PREZENTATORUL
SRL

PISIMALL

31 M 2022 04316

22/06/2022

DIRECT IMPORT-EXPORT SRL Naturele

32 M 2022 04317

22/06/2022

BIEA SECURITY SRL

BIEA SECURITY B

33 M 2022 04318

22/06/2022

CORALINA CHIRIAC

Templu pentru femei

34 M 2022 04319

22/06/2022

FINANCIAL BIC SRL

DENTAL HOSPITAL ROMANIA

35 M 2022 04320

22/06/2022

ANDREI MIHALACHE

MGK666

36 M 2022 04321

22/06/2022

GHEORGHE DINCĂ

Dorința de tradiție GeCa

37 M 2022 04322

22/06/2022

MARIAN SAVA

Altfeel Band

38 M 2022 04323

22/06/2022

ADRIAN-MIHAI GAVRILA

Bukate

39 M 2022 04324

22/06/2022

ANDREI-MARIAN HUTANU
PAUL BURCA

SILVERBACKS

40 M 2022 04325

22/06/2022

ANDREI-MARIAN HUTANU
PAUL BURCA

CARTIERUL DIGITAL

41 M 2022 04326

22/06/2022

LA PESTE SRL

THE RAVEN

42 M 2022 04328

22/06/2022

COMAN ANCUȚA-FLORENA
- CABINET INDIVIDUAL DE
PSIHOLOGIE

De ce mănânci când mănânci?

43 M 2022 04329

22/06/2022

ADRIANA POPESCU

bath different happybody

3

(540)
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 03945
22/06/2022
SOCIETATEA KARDINAL DIGITAL
S.R.L., STR. PIETEI NR. 12A,
JUDEȚ VÂLCEA, BAILE GOVORA,
VALCEA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

AL GUSTO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.02.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi trabucuri,
ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.
───────

M 2022 04092
14/06/2022
SEMERAY RETAIL SRL, STR.
ELENA SI VASILE COJOCARU,
NR. 8, SECTOR 5, SECTOR 5,
051536, ROMANIA

SEMERAY

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Abrazivi,
preparate
pentru
îngrijirea
animalelor, preparate pentru curățare și
odorizante, uleiuri esențiale și extracte
aromatice,
ceară
de
croitorie,
ceară
pentru cizmărie, produse pentru toaletă,
particule abrazive, hârtie cu șmirghel, pastă
abrazivă, preparate abrazive pentru întreținerea
vehiculelor, preparate abrazive pentru lustruire,
role abrazive, nisip abraziv, bureți abrazivi pentru
satinare, folii abrazive, benzi abrazive, produse
pentru îndepărtarea adezivilor, carburi metalice
(abrazive), corindon (abraziv), preparate
detartrante de uz casnic, diamantină (abraziv),
șmirghel, pânză de șmirghel, abrazivi flexibili,
produse pentru îndepărtarea lacului de
pardoseală, produse pentru lustruirea podelelor,
produse pentru lustruirea mobilei, pudră pentru
degresare de uz general, pânză de sticlă
(pânză abrazivă), corindon granular, preparate
pentru tratarea lemnului folosite pentru lustruire,
piatră de diatomit pentru lustruit, amidon
folosit ca abraziv, pietre abrazive, spray
pentru luciu, carbură de siliciu (abraziv),
pudre pentru degresare, suporturi pentru hârtie
abrazivă pentru ascuțirea creioanelor de desen,
hârtie abrazivă pentru ascuțirea creioanelor
de desen, mănuși pentru sablare, produse
pentru îndepărtarea ruginii, ceară preparată
pentru lustruire, pudre de lustruire, hârtie
de lustruit, substanțe naturale de lustruit
pentru podele, produse de lustruit metalul,
produse lichide pentru lustruirea podelelor,
produse industriale abrazive, preparate abrazive
pentru semiconductoare, folii de șlefuire, aditivi
de baie pentru animale, produse pentru
împrospătarea respirației (pentru animale),
preparate de curățare destinate utilirării în
creșterea animalelor, sprayuri de îngrijire pentru
animale, produse cosmetice pentru animale,
produse pentru îngrijirea dentară a animalelor,
deodorante pentru animale, deodorante pentru
animale de companie, apă de gură nemedicinală
pentru animale de companie, dezodorizante
pentru animale, preparate și produse pentru
îngrijirea blănii, șampoane pentru animale
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(preparate de toaletă nemedicinale), șampoane
pentru animalele de companie (preparate de
toaletă nemedicinale), produse de îngrijire a pielii
pentru animale, odorizante de casă, preparate
pentru spălare, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, produse
de curățare pentru vehicule, agenți pentru
îndepărtarea cerii, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, ulei de migdale, ulei de
amla de uz cosmetic, uleiuri de aromoterapie (de
uz cosmetic), preparate pentru aromoterapie,
uleiuri esențiale aromatizate, uleiuri aromatice,
aromatizanți (uleiuri esențiale), esență de
badian, uleiuri esențiale amestecate, arome
pentru prăjituri (uleiuri esențiale), ulei de ricin
de uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseții,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
esențiale pentru aromoterapie, uleiuri esențiale
pentru uz casnic, uleiuri esențiale de uz
industrial, uleiuri esențiale pentru uz personal,
uleiuri esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale utilizate în procese de fabricare,
uleiuri esențiale utilizate la fabricarea de lichide
pentru țigări electronice, uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea produselor parfumate, uleiuri
esențiale de cedru, uleiuri esențiale de lămâie,
ceară utilizată în cizmărie, ceară utilizată în
croitorie, preparate pentru curățarea și îngrijirea
corpului, preparate pentru igiena orală, articole
de parfumerie și odorizante, preparate abrazive
pentru corp, adezivi pentru fixarea meșelor,
adezivi pentru uz cosmetic, gel de aloe vera de
uz cosmetic, preparate din aloe vera pentru uz
cosmetic, produse de îngrijire pentru bebeluși
nemedicinale, balsamuri, altele decât cele de
uz medicinal, esență de bergamotă, cretă
de uz cosmetic, produse de curățare pentru
perii cosmetice, produse cosmetice colorate
pentru copii, trusă pentru cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, preparate
cosmetice pentru slăbire, preparate cosmetice
care ajută la slăbit, produse cosmetice,
preparate cosmetice, produse cosmetice care
conțin acid hialuronic, preparate cosmetice
care conțin cheratină, produse cosmetice care
conțin panthenol, preparate cosmetice pentru
copii, produse cosmetice pentru uz personal,
produse cosmetice sub formă de uleiuri, bile
din bumbac pentru uz cosmetic, bețișoare
de bumbac pentru uz cosmetic, vată de uz
cosmetic, balsam pentru cuticule, cremă pentru
cuticule, produse pentru îndepărtarea cuticulei,
preparate emoliente (cosmetice), preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, pietre pentru
catifelarea tălpilor, geraniol de uz cosmetic,
grăsimi de uz cosmetic, adeziv pentru extensii
de păr, henna (vopsea cosmetică), pulbere

de henna, tampoane de curățare impregnate
cu produse cosmetice, tampoane de curățare
impregnate cu preparate de toaletă, șervețele
impregnate pentru uz cosmetic, lac de uz
cosmetic, fibre de uz cosmetic, dischete
demachiante din vată, lumânări de masaj de
uz cosmetic, creme de masaj, nemedicinale,
geluri de masaj, altele decât cele de uz
medicinal, uleiuri pentru masaj, uleiuri și loțiuni
pentru masaj, uleiuri pentru masaj, nu de
uz medical, ceruri de masaj, uleiuri minerale
(cosmetice), sprayuri cu apă minerală de uz
cosmetic, șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, produse de curățat nasul pentru
igiena personală, produse cosmetice naturale,
produse cosmetice nemedicinale, preparate
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
produse de masaj, nemedicamentoase, produse
de toaletă nemedicinale, preparate de toaletă
nemedicamentoase, uleiuri de uz cosmetic,
uleiuri pentru toaleta personală, unguente de
uz cosmetic, produse cosmetice organice,
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate cu
produse cosmetice, preparate pentru pedichiură,
loțiuni pentru corp parfumate (preparate de
toaletă), loțiuni parfumate (preparate de toaletă),
piperonal de uz cosmetic, piatră ponce, pietre
ponce pentru utilizare pe corp, preparate igienice
ca articole de toaletă, produse nemedicinale
pentru tratamentul scalpului, alge marine pentru
cosmetologie, agenți de slăbit (cosmetici), cu
excepția celor de uz medical, adeziv pe bază de
alcool (dizolvantul sau spirtul) și rășină (adezivul
sau guma, cleiul) de uz cosmetic, șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, șervețele
impregnate cu produse cosmetice.

4. Energie electrică din surse regenerabile,

energie electrică din surse neregenerabile,
energie electrică din energie eoliană, energie
electrică din energie solară, carburanți, produse
combustibile, amestecuri de combustibili,
combustibili pentru gătit, propan pentru
utilizare drept combustibil, uleiuri combustibile,
combustibili biodiesel, benzină (combustibil),
gazolină, biocombustibil, gaze utilizate la
încălzire, propan pentru încălzire, combustibili
pentru încălzire, combustibil pentru încălzirea
locuinței, uleiuri pentru utilizare ca aditivi
la păcură, lumânări parfumate pentru
aromaterapie, ceară de albine folosită la
fabricarea produselor cosmetice, ceară de albine
pentru utilizare în fabricarea unguentelor, ceară
de albine folosită la fabricarea lumânărilor,
lumânări și fitiluri pentru iluminat, lumânări,
lumânări parfumate, lumânări pe bază de
seu, lumânări tip pastilă, lumânări votive, fitile
pentru lumânări, fitile pentru lumânări.pelete de
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lemn pentru încălzire (combustibil), cărbune cu
conținut scăzut de sulf, carbon, combustibili
pe bază de antracit și cocs, combustibili
solizi, brichete de cărbune cu adaos de cuarț
pentru uz gospodăresc, combustibili minerali,
huilă, cărbune cu conținut scăzut de cenușă,
produse combustibile din așchii de lemn
presate, cocs, brichete, combustibili pe bază de
cărbune, produse pe bază de cărbune utilizate
drept combustibil, cărbuni vegetali, brichete de
cărbune de lemn, combustibili în formă de
brichete, combustibili fosili, brichete de cărbune,
brichete combustibile (brichete de cărbune),
brichete de cărbune pentru uz gospodăresc,
brichete pentru uz gospodăresc din amestec
de cărbune, cocs și adaos de cuarț, lemn sub
formă de brichete, gaz de cărbune, combustibil
solid de oxigen, ulei de lignit, cărbune sub
formă de mazăre biologică, nuci, mazăre, cuburi,
amestecuri de cărbune, brichetă.
5. Suplimente alimentare alcătuite în principal
din magneziu, suplimente nutritive care
conțin în principal zinc, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare alcătuite în
principal din fier, suplimente dietetice care conțin
vitamine, preparate cu vitamina d, preparate cu
vitamina c, preparate pe bază de vitamine sub
formă de suplimente alimentare, argilă naturală
pentru scopuri terapeutice, compoziții din plante
medicinale de uz medical, droguri de uz medical,
ierburi medicinale, ierburi medicinale uscate
sau conservate, expectorante cu antitusive,
preparate balsamice de uz medical, extracte
din plante de uz medical, extracte din plante
medicinale, extracte din plante și din ierburi
de uz medical, gel pe bază de aloe vera
de uz terapeutic, infuzii din plante medicinale,
suplimente pe bază de plante, ulei de migdale de
uz farmaceutic, pastile pe bază de miere și plante
pentru gât, rădăcini ale plantelor medicinale,
produse de curățare antiseptice, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, preparate pentru dezinfectarea
mâinilor, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, şerveţele impregnate cu
preparate antibacteriene sau dezinfectante,
șervețele dezinfectante, şerveţele impregnate cu
substanţe antiseptice, şerveţele impregnate cu
preparate medicinale, produs pentru igienizarea
rufelor, preparate antiseptice de uz medical,
plasturi cu medicament, produse pentru
împrospătarea, purificarea, dezodorizarea sau
igienizarea aerului, produse de toaleta
medicinale, produse de toaletă antiperspirante,
produse medicale de îngrijire a pielii şi a
părului, săpunuri și produse medicamentoase

pentru curățarea pielii, săpunuri și produse
antibacteriene pentru curățarea pielii, produse
igienice pentru piele, produse dezinfectante
pentru mâini, săpun lichid și produs de
spălat mâinile, medicamentoase, săpun lichid
și produs de spălat mâinile, sub formă de
gel sau spumă, gel medicinale pentru duş
şi baie, produse medicinale pentru spălat pe
corp, şampon şi balsam medicinal pentru păr
şi corp, preparate biologice de uz medical,
preparate dermatologice, suplimente alimentare,
fibre dietetice, substanțe dietetice de uz medical,
suplimente nutritive, preparate cu vitamine, ulei
de pește pentru scopuri medicale, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare pe bază
de minerale, preparate farmaceutice, suplimente
alimentare proteice, suplimente pe bază de
vitamine, poțiuni medicinale, băuturi pe bază de
plante, de uz medicinal, preparate cu minerale
și vitamine, extracte de malț de uz farmaceutic,
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, amestec de
băuturi nutritive pentru înlocuirea unei mese,
substituți alimentari sub formă de prafuri,
faină de uz farmaceutic, alimente dietetice
de uz medical, băuturi care restabilizează și
revigorează organismul, de uz medical, extracte
vegetale de uz farmaceutic, extracte din plante
și ierburi de uz medical, ape minerale pentru uz
medicinal, preparate pentru băuturi medicinale,
băuturi pe bază de vitamine, suplimente
vitaminice și minerale, suplimente lichide din
plante, medicamente pe bază de plante, creme
din plante de uz medical, preparate din plante
de uz medical, soluții de curățare de uz
medical, suplimente alimentare pentru sportivi,
antioxidanți, suplimente proteice sub formă de
shake-uri, produse pentru distrugerea verminei,
erbicide, fungicide, insecticide, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, insecticide
de uz domestic, insecticide de uz agricol,
algicide, otrăvuri, produse antiparazitare,
biocide, fumiganți, larvicide, substanțe rășinoase
insectifuge, clei pentru prins muște, benzi cu
adeziv utilizate împotriva dăunătorilor, spray
antiinsecte, pastile insectifuge de uz personal
(portabile), șervețele impregnate cu produse
pentru respingerea insectelor, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, preparate și
articole sanitare, biopesticide agricole, pesticide
agricole, nematicide, moluscocide, loțiune antimuște, preparate pentru împiedicarea înmulțirii
larvelor, preparate pentru îndepărtarea algelor,
preparate pentru controlarea insectelor, produse
chimice pentru tratarea manei, produse
pentru a alunga păsările, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), regulatori de
creștere a insectelor, substanțe chimice pentru
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silvicultură (paraziticide), substanțe chimice
pentru silvicultură (insecticide), substanțe
chimice pentru silvicultură (fungicide), substanțe
chimice pentru silvicultură (erbicide), produse
chimice pentru modificarea comportamentului
pentru combaterea dăunătorilor, substanțe care
atrag insectele, rodenticide, acaricide, produse
pentru îndepărtarea animalelor, bețișoare
fumigante, detergenți germicizi.produse pentru
odorizarea aerului, produse pentru odorizarea
aerului în automobile, aer (produse pentru
purificarea -ului), preparate pentru igienizarea
aerului, deodorante, altele decât cele pentru
uz personal, produse pentru odorizarea
aerului, odorizante pentru materiale textile,
preparate pentru neutralizarea, prevenirea,
blocarea sau ascunderea mirosurilor, produse
de neutralizare a mirosurilor folosite pentru
covoare, materiale textile, accesorii de baie şi
în aer, preparate pentru neutralizarea mirosurilor
destinate utilizării în rezervoare și vase de
toaletă, produse pentru odorizarea aerului,
și anume preparate pe bază de cărbune
pentru împrospătarea aerului din case, băi,
toalete, mașini sau alte spații, preparate pentru
neutralizarea mirosurilor, şi anume, preparate pe
bază de cărbune pentru neutralizarea mirosurilor
din case, băi, toalete, mașini sau alte spații,
preparate pe bază de cărbune pentru absorbția
alergenilor, umezelii și mirosului, preparate pe
bază de cărbune pentru prevenirea, blocarea
sau ascunderea mirosurilor, preparate pe bază
de cărbune pentru dezodorizarea sau purificarea
aerului, produse pe bază de cărbune pentru
eliminarea mirosurilor, nu de uz personal.
7. Unelte electrice portabile, scule manuale
acționate în alt mod decât manual, mașini de
prelucrat metale, mașini de presat fier, mașini de
presat, mașini pentru îndoirea țevilor, șurubelnițe
multifuncționale (acționate electric), curățitoare
electrice cu înaltă presiune, mașini electrice
de sudat, pistoale de lipit la cald, mașini de
sudură pentru tuburi termoplastice, mașini de
găurit și sfredele, tocătoare sub formă de unelte
acționate electric, cuțite pentru burlane de foraj,
aparate de sudură cu arc electric, ciocane de lipit
încălzite electric, echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, mașini de distribuire,
mașini și mașini-unelte de urgență și salvare,
berbeci (hidraulici), unelte de deschidere forțată
(unelte electrice), extensii hidraulice pentru
berbeci (pentru urgențe și salvare), echipamente
de salvare hidraulice, foarfeci hidraulice (pentru
urgențe și salvare), expandoare hidraulice
(pentru urgențe și salvare), saci de ridicare
pneumatici (pentru urgențe și salvare), ferăstraie
de salvare (scule electrice), generatoare

de electricitate, roboți industriali, mașini și
mașini-unelte pentru tratarea materialelor și
pentru fabricare, echipament pentru mișcare și
manevrare, pompe, compresoare și suflante,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
foarfecă de descarcerare (foarfece de salvare
electrice), platforme de acces (mecanice), roți
și șenile pentru mașini, dispozitive de acționare
pentru amortizoare, mecanisme de acționare
a supapelor, adaptoare la țevi (piese pentru
mașini), motoare pentru aeronautică, arcuri
pneumatice pentru utilaje, motoare de curent
alternativ, blocuri motoare pentru automobile,
sisteme de propulsie pentru avioane, deflectoare
(piese pentru utilaje, motoare sau mașini),
rulmenți cu bile, console de susținere pentru
rulmenți radiali, cutii de rulmenți (piese pentru
mașini), frâne pentru utilaje, curele pentru
motoare, curele de mașini, supape de reținere
nemetalice (piese pentru mașini), biele pentru
mașini, motoare cu combustie pentru utilaje,
discuri de frână pentru mașini, motoare de lifturi,
motoare electrice, altele decât pentru vehicule
terestre, injectoare pentru combustibil, mașini
de tuns gazon, motocositoare robotizate, utilaje
agricole altele decât unelte de mână acționate
manual, alternatoare auto, alimentatoare pentru
carburatoare, ambreiaje pentru mașini, mașini și
aparate agricole, de grădinărit și silvice, aparate
de ridicare și de înălțare, elevatoare și scări
rulante, mașini de împachetat, mecanisme de
deschidere și închidere, transportoare și benzi
rulante, mașini de călcat și prese de rufe,
mașini pentru curățenie și curățare în exterior,
automate (distribuitoare automate), mașini de
pulverizat, mașini de cusut pentru textile și piele,
mașini de filtrat, separatoare și centrifuge, mașini
pentru ascuțire și realizat matrițe, mașini pentru
gestionarea și reciclarea deșeurilor, mașini
pentru imprimarea și legarea cărților, mașini
pentru placare, mașini pentru producerea și
procesarea materialelor, mașini și aparate de
procesat și preparat alimente și băuturi, mașini
de sudură cu laser, dispozitive de sudură cu
laser, mașini și aparate pentru tăiere, forare,
șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, mori și mașini de
râșnit, joystick-uri sub formă de piese de aparate,
altele decât pentru aparate de jocuri.
8. Arme ascuțite și contondente, instrumente
manuale de urgență și salvare, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere, unelte pentru ridicat (cricuri),
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aparate pentru aranjarea părului, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului,
ustensile pentru arta corporală, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, foarfece, fiare de
călcat electrice, fiare de călcat electrice cu abur,
mașini de tuns, mașini de tăiat, instrumentar
de pedichiură, instrumente manuale folosite
în îngrijirea frumuseții, pensete, ondulator
electric de păr, plăci electrice de întins părul,
pulverizatoare manuale cu pompă, separatoare
de gene, suporturi pentru foarfece, unelte de
mână folosite la eliminarea pielii întărite, unelte
de mână pentru exfolierea pielii, ondulatoare
de păr electrice, ondulatoare electrice de păr,
aparate de tuns animale, lame de ras, aparate
de bărbierit, mașini de ras electrice, truse de
bărbierit, mașini de tuns barba, foarfeci de tuns,
mașini de tuns electrice, mașini de tuns părul
acționate manual, mașini de tuns părul, electrice
și neelectrice, aparate de tatuare, ace pentru
tatuaje, accesorii pentru manichiură, clești de
unghii, etuiuri pentru instrumente de manichiură,
foarfeci (forfecuțe) de unghii, freză electrică
pentru unghii, instrumente pentru lustruirea
unghiilor (neelectrice), instrumente pentru
îndepărtarea cuticulelor, pile de unghii, truse
de manichiură, truse de pedichiură, ustensile
pentru împins cuticulele, cuțite, furculițe și
linguri, instrumente pentru menținerea focului,
instrumente pentru sacrificarea și tranșarea
animalelor, unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, ciocane, ciocane de
lemn și baroase, instrumente de fixare și
îmbinare, unelte manuale pentru tăiere, găurire,
șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței, clești,
cârlige manuale, cosoare, cazmale, greble, furci
de grădină, foarfeci de grădină, unelte manuale
de grădinărit, cuțite, răzuitoare de tapete, foarfeci
(unelte acționate manual), pulverizatoare (unelte
acționate manual), lame de mașini de tăiat,
berbeci (scule), ferăstraie de mână, sape
de foraj, unelte de mână, acționate manual,
mânere pentru unelte manuale, acționate
manual, nituitoare (unelte), mecanisme cu
clichet (unelte acționate manual), scule de tăiere
(unelte de mână), unelte de tăiat acționate
manual, scule pentru foraj (unelte acționate
manual), scule rotative (unelte acționate
manual), dispozitive pentru introducerea firului
în ac (unelte acționate manual), scule de
tăiat (scule manuale), scule pentru prășit
(unelte manuale), unelte cu muchie de cauciuc
(unelte acționate manual), ferăstraie mecanice
manuale cu mișcare alternativă de translație
pentru metale, unelte de șlefuit (acționate
manual), mașini de tuns (unelte acționate
manual), unelte manuale cu vârful despicat

pentru confecționarea covoarelor, cleștișori
(unelte acționate manual), întinzătoare (unelte
acționate manual), foarfece de tinichigerie
(unelte acționate manual), unelte de rabotat
(acționate manual), mașini de frezat (unelte
acționate manual), instrumente manuale pentru
șlefuit, unelte de mână și instrumente acționate
manual, dreptare (unelte acționate manual),
unelte acționate manual pentru dezizolarea
cablurilor, unelte de ondulare (dispozitive
manuale), tendoare (unelte acționate manual),
motocultoare (unelte acționate manual), unelte
de honuit (acționate manual), mașini de
grinotat (unelte acționate manual), piese de
nivelare pentru unelte acționate manual, răngi
(unelte acționate manual), matrițe pentru ștanțat
(unelte acționate manual), echere culisabile
(unelte acționate manual), clești de sertizare
(unelte acționate manual), discuri pentru tăiere
(unelte acționate manual), unelte manuale de
tăiat napi, unelte manuale pentru demontarea
anvelopelor, instrumente de găurit acționate
manual, ferăstraie cu coardă (unelte acționate
manual), aeratoare pentru gazon (unelte
acționate manual), tăvălugi pentru netezirea
gazonului (unelte acționate manual), perii de
sârmă (unelte acționate manual), rindele de
fasonat, ferăstraie (unelte acționate manual),
discuri de șlefuit (unelte acționate manual),
matrițe de decupat (unelte acționate manual),
greble pentru gazon (unelte acționate manual),
pietre abrazive (unelte acționate manual), perii
din oțel (unelte de mână), burghie rotative (unelte
acționate manual), dispozitive pentru tunderea
marginii de gazon (unelte acționate manual),
unelte de tăiat țiglă (unelte manuale), unelte,
acționate manual, pentru silvicultură, unelte și
instrumente de ascuțit, acționate manual.
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneti, materiale înregistrate,
aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, componente electrice și
electronice, antene și componente, cabluri și fire,
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circuite electrice și circuite imprimate, aparate
de înregistrare de date, dispozitive de control și
regulatoare, dispozitive de măsurare, dispozitive
de testare și controlul calității, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
instrumente pentru măsurarea distanțelor și
dimensiunilor, instrumente pentru măsurarea
electricității, instrumente pentru măsurarea
greutății,
instrumente
pentru
măsurarea
temperaturii, instrumente pentru măsurarea
timpului (exceptând ceasuri și ceasornice),
instrumente pentru măsurarea vitezei, lasere,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
potențiatoare optice, alarme și echipamente de
avertizare, aparate de semnalizare, dispozitive
de control al accesului, echipamente de protecție
și siguranță, aparate de copiere, cabluri de
semnal pentru it/av și telecomunicații, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), echipamente de comunicare,
dispozitive audio și receptoare radio, dispozitive
de afișare, receptoare de televiziune și
dispozitive pentru film și video, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor,
calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator, distribuitoare de bilete, periferice
adaptate pentru a fi folosite cu calculatoare
și dispozitive inteligente, terminale de plată,
dispozitive de distribuire și sortare a banilor,
antene folosite, de asemenea, ca și aparate
de comunicație, echipament de comunicație
punct-la-punct, echipamente de radiodifuziune,
rețele de calculatoare și echipament pentru
comunicarea datelor, telefoane, telefoane
digitale, telefoane mobile, telefoane fără fir,
telefoane voip, telefoane de mașină, huse pentru
telefoane, baterii pentru telefoane, telefoane
mobile braille, căști pentru telefoane, adaptoare
pentru telefoane, etuiuri pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, software pentru
telefoane inteligente, programe pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile,
suporturi pentru telefoane mobile, carcase
pentru telefoane inteligente, afișaje pentru
telefoane mobile, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane mobile,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, huse
pentru telefoane (special adaptate), baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, memorii
externe pentru telefoane celulare, cabluri usb
pentru telefoane mobile, staţii de andocare
pentru telefoane mobile, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ochelari, huse din piele pentru

telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, protecții de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente,
telefoane inteligente sub formă de ceas de
mână, microfoane de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, protecții de ecran sub
formă de folii pentru telefoane mobile, brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, tablete, tablete grafice,
tablete digitale, suporturi de tablete adaptate
pentru folosirea în automobile, laptopuri, huse
pentru laptopuri, genți adaptate pentru laptopuri,
suporturi adaptate pentru laptopuri, stații de
andocare pentru laptop, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, huse pentru calculatoare de
tip laptop, plăci pentru pc, carduri pentru pc,
memorii usb, cabluri usb, încărcătoare usb,
adaptoare usb, usb hub-uri, routere wireless,
routere usb fără fir, huse de videocamere,
huse pentru tablete, huse pentru pagere,
huse adaptate pentru calculatoare, huse pentru
discuri de calculator, huse pentru calculatoare
tabletă, huse pentru cd-playere, huse pentru dvd
playere, huse pentru tastaturi de calculator, huse
pentru aparate de fotografiat, huse adaptate
pentru calculatoare netbook, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru ecrane de calculatoare, căști, căști
stereo, căști antifonice, căşti auriculare, căști
audio, căști de ciclism, căști de protecție,
căști pentru motocicliști, căști pentru șoferi,
lentile pentru selfie-uri, suporturi pentru selfie
(monopoduri manuale), suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
incarcatoare, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru mașini electrice, încărcătoare pentru
țigarete electronice, încărcătoare pentru joystickuri, aparate de fotografiat, fotocopiatoare,
difuzoare, aparate stereofonice, boxe portabile,
boxe de calculator, boxe de monitor, suporturi
pentru boxe, microfoane, periferice adaptate
pentru a fi folosite la calculatoare, mouse
(periferice de calculator), componente de
calculator periferice fără fir, dispozitive periferice
pentru reproducerea de date, baterii, baterii
reîncărcabile, baterii externe, baterii solare,
carcase de acumulatoare, carcase pentru
camere, carcase pentru dischete, carcase
pentru aparate electrice, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate
digitale de înregistrare de benzi audio,
instrumente pentru reducerea zgomotului în
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sisteme pentru înregistrarea de semnale audio,
tastaturi, tastaturi multifuncționale, tastaturi
de calculatoare, sisteme electronice de bord
pentru asistență la parcare, dispozitiv de
comandă pentru parcarea automată a mașinilor,
aplicații de calculator pentru parcarea automată
a vehiculelor, sisteme electronice de bord
în vehicule terestre pentru asistență la
parcare, senzori, senzori de proximitate, senzori
de impact, senzori de mișcare, dispozitive
senzoriale digitale, senzori de poziție cu
led, senzori optici de determinare a poziției,
blitzuri (fotografie), televizoare, televizoare
digitale, televizoare cu plasmă, televizoare
de mașină, suporturi pentru televizoare,
decodoare pentru televizoare, ieșiri pentru
televizoare, telecomenzi pentru televizoare,
aplicație software pentru televizoare, televizoare
uhd (ultra înaltă definiție), televizoare de
înaltă definiție (hdtv), televizoare cu diode
electroluminescente (led), televizoare cu dmb
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
ecran cu cristale lichide (lcd), joystick-uri pentru
calculator, joystickuri adaptate pentru telefoane
inteligente, joystick-uri pentru calculatoare, nu
pentru jocuri video, console pentru căști, console
de mixaj audio, ochelari, ochelari 3d, ochelari
inteligenți, radiouri, radiouri portabile, radiouri
dab, radio (aparate de -) pentru vehicule,
butoane de sonerie, sonerii electrice, sonerii de
alarmă, termometre, aparate pentru măsurarea
temperaturii, de uz casnic, aparate de securitate
pentru procesarea semnalelor audio, aparate și
instrumente pentru recunoașterea indicatoarelor
rutiere, echipamente și instrumente de
salvare, aparate și instrumente electrice și
electronice de securitate, aparate și instrumente
de semnalizare, aparate de control contra
incendiului, discuri reflectorizante individuale
pentru prevenirea accidentelor de circulație,
benzi adezive de securitate (codificate), benzi
adezive de securitate (magnetice), conuri de
trafic, echipament de siguranță pentru stingerea
incendiilor din păduri, echipamente de avertizare
în caz de urgență pentru autostrăzi, oglinzi de
semnalizare, etichete electronice de siguranță,
etichete electronice, mănuși rezistente la foc,
măști de oxigen, nu de uz medical, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, indicatoare de siguranță, sisteme
de stingere a incendiilor, cartele codificate cu
caracteristici de securitate pentru identificare,
costume de zbor ignifuge, curele de siguranță
(altele decât cele pentru scaune de vehicule sau
echipament sportiv), încălțăminte de protecție
împotriva accidentelor și focului, încălțăminte de
protecție (împotriva accidentelor sau vătămării),
încălțăminte de protecție contra accidentelor,

iradierii și incendiilor, încălțăminte de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
încălțăminte de protecție împotriva deversărilor
de substanțe chimice, încălțăminte de protecție
împotriva iradierii, încălțăminte de protecție
împotriva pericolelor biologice, incaltaminte de
protectie impotriva incendiilor, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
protecția capului, măști de protecție pentru
muncitori, ecrane faciale de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, afișaje
care se pot purta ca îmbrăcăminte, rame
de ochelari fără brațe, ochelari de protecție
pentru protejarea ochilor, ochelari de protecție,
apărătoare împotriva orbirii, mănuși din
azbest pentru protecția împotriva accidentelor,
mănuși de protecție împotriva accidentelor
sau vătămărilor, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, măști respiratorii, altele decât cele
pentru respirație artificială, filtre pentru măști
respiratorii, afișaje fixate pe cap, măști de
protecție pentru căști de protecție, plase de
protecție împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
de protecție contra accidentelor, iradierii și
incendiilor, dispozitive de protecție, de uz
personal, împotriva accidentelor, măști de
protecție pentru sudură, măști de sudură, articole
de protecție care servesc la acoperirea capului
pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor,
apărători pentru gambă pentru prevenirea
accidentelor (altele decât articolele sportive
sau piesele de îmbrăcăminte sport), veste
de salvare reflectorizante, geci de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
curele de susținere pentru muncitori, cotiere
de protecție folosite pentru prevenirea de
accidente (altele decât articole sportive), scări
de incendiu, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete cu
cipuri rfid integrate, etichete pentru coduri de
bare, codate, etichete cu coduri scanabile,
etichete de identificare (codificate), șepci
de protecție, mănuși de latex de unică
folosință pentru laborator, mănuși de plastic
de unică folosință pentru laborator, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, mănuși de uz industrial pentru
protecție contra razelor x, mănuși de uz
industrial pentru protecție împotriva vătămărilor,
pături de supraviețuire, pături ignifuge, măști
antipoluare pentru protecție respiratorie, măști
de protecție împotriva prafului, măști de
protecție, măști pentru respirație, cagule de
protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva pericolelor biologice,
îmbrăcăminte de protecție confecționată din
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materiale antiglonț, îmbrăcăminte de protecție
împotriva focului, scuturi pentru protejarea
corpului împotriva loviturilor, genunchiere pentru
muncitori, îmbrăcăminte de siguranță de
mare vizibilitate, îmbrăcăminte specială pentru
laborator, combinezoane termice de protecție
împotriva accidentelor sau vătămărilor, platforme
de software de calculator pentru rețele
sociale, aplicație software pentru servicii
de rețele sociale prin internet, software
de comunicare, rețelizare și rețele sociale,
aparate și instrumente științifice și de
cercetare, software de calculator descărcabil,
software pentru mesagerie on-line, instrumente
pentru producerea de fotografii, software
care permite transmisia de fotografii către
telefoane mobile, software pentru organizarea
și vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
panouri electronice pentru afișarea de mesaje,
software pentru redirecționarea mesajelor,
suporturi de înregistrare magnetice, discuri de
înregistrare, software de mesagerie instantanee
descărcabil.aplicații
software
descărcabile
pentru telefoane inteligente, aplicații pentru
recuperarea de informații, aplicații software
pentru telefoane mobile, software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, aplicații de
birou și de întreprindere, software pentru
aplicații web și servere, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, aplicații
mobile care pot fi descărcate destinate
utilizării cu dispozitive de calculator portabile,
software bancar, software de comunicare pe
calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și
să efectueze tranzacții bancare, buletine
informative descărcabile, publicații electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile
sub formă de reviste, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, programe de
jocuri pe calculator descărcate de pe internet
(software), programe de calculatoare (software
descărcabil), software de calculator descărcat de
pe internet, cărți electronice descărcabile, cărți
electronice descărcabile în domeniul cursurilor
de golf, ziare electronice descărcabile, rapoarte
electronice descărcabile, fișiere multimedia
descărcabile, fișiere cu muzică descărcabile,
fișiere cu imagini descărcabile, economizoare
de ecran descărcabile pentru calculatoare,
software pentru economizor de ecran, broșuri
electronice descărcabile, materiale descărcabile
pentru cursuri didactice, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, carduri bancare
codificate, carduri bancare tipărite (codificate),
carduri bancare tipărite (magnetice), terminale

computerizate pentru uz bancar, mașini de
identificare devize.
10. Măști chirurgicale, măşti sanitare de
uz medical, măști utilizate de personalul
medical, măști de protecție utilizate de
persoane care lucrează în domeniul medical,
brățări de uz medical, comprese pentru
susținerea corpului, comprese termoelectrice,
articole ortopedice, materiale pentru suturi,
sfigmomanometre, recipiente pentru biberoane,
tetine,
cuverturi
electrice
pentru
uz
medical, prezervative, dispozitive contraceptive
echipament stomatologic, aparate și instrumente
medicale, dinți artificiali, consumabile de uz
stomatologic și/sau pentru tehnică dentară,
dispozitive medicale de uz stomatologic și/
sau pentru tehnică dentară, aparate de uz
stomatologic și/sau pentru tehnică dentară.
instrumente pentru curățarea urechilor, aparate
pentru masaje estetice, tetine de biberon,
dispozive de închidere pentru biberoane,
suporturi pentru platfus, încălțăminte ortopedică,
forcepsuri, mănuși pentru masaj, mănuși de uz
medical, dispozitive auditive, dispozitive pentru
protecția auzului, aparate terapeutice cu aer
cald, pungi cu gheață pentru uz medical,
incubatoare pentru nou-născuți, aparate de
masaj, centuri pentru gravide, saltele pentru
naștere, comprese abdominale, perne electrice
pentru uz medical, perne contra insomniei,
bureți chirurgicali, linguri pentru administrarea
medicamentelor, stetoscoape, brancarde pentru
bolnavi, comprese termice pentru prim ajutor,
dispozitive pentru curățarea limbii, aparate și
instrumente veterinare, măști de anestezie,
măști respiratorii chirurgicale, termometre de uz
medical, pungi cu apă pentru uz medical, bazine
igienice, inele pentru erupția dentară, proteze
pentru picior (atele), inele antireumatismale,
dopuri de urechi (pentru protecția urechii),
cearceafuri absorbante pentru incontinență,
dopuri de urechi pentru dormit, dopuri de urechi
pentru protecție împotriva zgomotelor, aparate și
instrumente chirurgicale, instrumente ajutătoare
pentru sex, păpuși gonflabile (păpuși sexuale),
jucării erotice, dispozitive pentru activitatea
sexuală, articole pentru activitatea sexuală,
aparate pentru activitatea sexuală, vibratoare
sub formă de accesorii sexuale pentru adulți, bile
benwa, sub formă de accesorii sexuale pentru
adulți, dispozitive de mărire a penisului, sub
formă de accesorii sexuale pentru adulți, vagine
artificiale sub formă de accesorii sexuale pentru
adulți, penisuri artificiale sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, stimulente sexuale
pentru adulți, aparate, dispozitive și articole
pentru activitatea sexuală, penisuri artificiale
(stimulente sexuale pentru adulți).aparate de
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exerciții de uz terapeutic, greutăți pentru exerciții
fizice (adaptate pentru uz medical), instrumente
de masaj manual, role de spumă pentru
masaj, dispozitive pentru masajul corporal,
echipament pentru exerciții fizice, echipament de
fizioterapie și de recuperare, benzi de alergare
pentru uz medical folosite pentru exercițiile
fizioterapeutice, aparate pentru exerciții fizice de
uz terapeutic, aparate de antrenare a mâinilor,
de uz terapeutic, aparate de vâslit pentru exerciții
fizice (pentru uz medical), mașini pentru urcarea
scărilor folosite în terapii medicale, monitoare
pentru compoziția corporală, dispozitive pentru
monitorizarea grăsimii din organism, dispozitive
pentru măsurarea pulsului.
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, aprinzătoare, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații
nucleare, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, dispozitive de
iluminare ale vehiculelor și reflectoare, aparate
electrice de buzunar pentru încălzit mâinile,
aparate pentru încălzit paturi, căști pentru uscat
părul, uscătoare de mâini, uscătoare de păr
portabile, uscătoare de păr, uscătoare fixe
de păr, sisteme hvac (încălzirea, ventilarea și
climatizarea aerului), echipament de tratare a
aerului, sisteme hvac pentru vehicule (încălzirea,
ventilarea și climatizarea aerului), aparate de
aer condiționat montate pe ferestre, aparate de
aer condiționat portabile, aparate de climatizare,
aparate mobile de aer condiționat, filtre pentru
aer condiționat, ventilatoare de aer condiționat,
instalații pentru răcirea aerului, instalații de
climatizare, aparate de aer condiționat cu motor
prin inducție (de uz industrial), aparate de
aer condiționat de tip central, aparate de
aer condiționat de uz comercial, aparate de
aer condiționat de uz industrial, aparate de
încălzit, benzi de încălzire electrice, aparate de
ventilare, difuzoare de aer, covoare încălzitoare,
cabluri electrice pentru încălzire, boilere pentru
încălzire centrală, instalații de aerisire, hote
pentru eliminarea fumului, hote pentru aparate
de ventilare, instalații de filtrare a aerului,
încălzitoare cu gaz propan, încălzitoare electrice
pentru picioare, pături electrice, instalații de
răcire, instalații de ventilare, instalații de încălzire
centrală, instalații de încălzire centrală pe gaz,
instalații de încălzire cu gaz, instalații de

încălzire prin pardoseală, radiatoare electrice,
ventilatoare de cameră, ventilatoare, unități
de încălzire, băi de abur, saune și spauri (bazine), echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, fântâni arteziene,
sisteme de irigare și stropire cu apă, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, congelatoare, aparate de
refrigerare, frigidere electrice, frigidere portabile,
calorifere portprosop, radiatoare, radiatoare
(încălzire), autoclave electrice utilizate în
sterilizare, autoclave (sterilizatoare), autoclave
pentru sterilizare, autoclave de sterilizare
de uz medical, instalații pentru sterilizare,
aparate pentru sterilizarea aerului, recipiente
sub presiune pentru sterilizare, instalații de
sterilizare pentru instrumente medicale, pungi
de unică folosință pentru sterilizare, aparate
de sterilizare pentru instrumente chirurgicale,
aparate de sterilizare pentru uz medical, instalații
de sterilizare cu ultraviolete (aparate de tratare
a apei), instalații de sterilizare chimică (aparate
de tratare a apei), aparate de sterilizare
cu abur, de uz medical, sterilizatoare pentru
periuțe de dinți, sterilizatoare cu ultrasunete
de uz casnic, dozatoare de dezinfectante
pentru băi, distribuitoare de dezinfectante
pentru toalete, ventilatoare de aspirație, lămpi
electrice, lămpi fluorescente, lămpi solare,
lămpi cu led, difuzoare (iluminat), brichete
pentru aprinderea gazului, aprinzătoare de gaz,
lămpi de iluminat, lanterne pentru iluminat,
lanterne de biciclete, lanterne pentru scufundări,
faruri pentru automobile, lanterne pentru cap,
lumini led pentru iluminatul public, felinare,
benzi cu led, luminatoare led, reflectoare de
scenă, plafoniere, lămpi cu gaz, lămpi cu
ulei, lămpi portabile (pentru luminat), lămpi
de siguranță, reflectoare de lămpi, încălzitoare
de buzunar, termoplonjoare, lămpi cu raze
ultraviolete (care nu sunt de uz medical),
proiectoare pentru vehicule, aparate de filtrare a
apei, sterilizatoare de apă, boilere, încălzitoare
de apă, cazane electrice, boilere pe gaz,
încălzitoare de apă solare, incalzitoare de
apa (portabile), dușuri portabile, cutii frigorifice,
electrice, recipiente frigorifice, aparate de
încălzire cu gaz, încălzitoare electrice mobile
pentru utilizare în corturi, rulote şi autorulote,
dezumidificatoare, dispozitive de încălzire cu
ventilator, toalete transportabile, regulatoare de
gaz, grătare mari în aer liber, gratare pe
gaz, grătare cu cărbune, sobe, aragazuri de
voiaj, sobe portabile pe gaz, cuptoare pe
gaz, cuptoare portabile pe gaz, ochiuri pentru
maşini de gătit cu gaz, cuptoare electrice,
plite electrice portabile, plăci de gătit electrice,
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plite, grătare electrice (aparate pentru gătit),
grătare alimentate cu gaz (aparate de gătit),
aparate de prăjit pâine, aparate pentru sandvișuri
(prăjitoare), prăjitoare de pâine electrice,
fierbătoare electrice, ibrice, distribuitoare de
apă, șemineuri, boilere cu acumulare, arzătoare
pentru acetilenă, generatoare de acetilenă,
sisteme postcombustie sub formă de piese
pentru cuptoare, cazane pentru încălzirea
aerului, instalații pentru încălzirea aerului,
aparate de încălzire a aerului, arzătoare cu
alcool, arzătoare de alcool pentru laborator,
echipamente pentru instalații de produs vapori,
mașini pentru generare de ceață artificială,
mașini pentru generare de fum artificial, instalații
automate pentru transportat cenușă, oale de
gătit sub presiune, electrice, aparate pentru
încălzirea biberoanelor pentru bebeluși, furnale,
dispozitive de aprindere pentru grătare, cuptor
cu vatră mobilă, țevi pentru cazane de încălzire,
cazane sub formă de componente pentru
instalații centrale de încălzire, cazane pentru
instalații centrale de încălzire, boilere pentru
instalații de alimentare cu apă caldă, cazane
pentru sistemele de încălzire, aparate de prăjit
cu aer, aparate pentru gătit în aer liber, aparate
pentru deshidratarea resturilor alimentare,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru încălzirea alimentelor, aparate
de încălzit lapte, aparate pentru menținerea
caldă a băuturilor fierbinți, aparate de preparat
spumă în timpul încălzirii laptelui, aparate pentru
gătirea alimentelor, aparate pentru afumarea
alimentelor, mașini automate pentru prepararea
pâinii de uz casnic, instalații automate pentru
prepararea cafelei, aparate pentru încălzirea
mancării pentru bebeluși, cuptoare de brutărie,
cuptoare de copt pentru uz casnic, grătare pentru
friptură, grătare afumătoare, aparate pentru
răcirea băuturilor, răcitoare electrice de băuturi
folosite în automobile, distribuitoare electrice
de băuturi, mangaluri, mașini de făcut pâine,
mașini de făcut pâine, de uz industrial, bare
de aer folosite la uscătoare, uscătoare de aer,
aparate pentru uscarea hranei pentru animale,
aparate de uscare, uscătoare automate de
lenjerie, aparate pentru uscarea fibrelor chimice,
mașini de uscat haine, aparate de uscat haine
(uscare la cald), instalații de uscat haine (uscare
la cald), aparate pentru deshidratare, dulapuri
de uscare, aparate și instalații de uscare,
aparate pentru uscarea furajelor, mașini de
uscat pentru agricultură, cuptoare de uscare,
rafturi de uscare, mașini electrice de uscat
rufe (uscare la cald), uscătoare de haine,
electrice, de uz casnic, mașini electrice de
uscat vase de uz menajer, mașini electrice de
uscat pentru spălătorii (uscare la cald), aparate

de uscat electrice de uz menajer, uscătoare
de rufe electrice de uz menajer, uscătoare
de încălțăminte electrice, uscătoare de pantofi
electrice de uz menajer, încălzitoare electrice
pentru prosoape, uscătoare la cald pentru rufe,
uscătoare (cu aer cald pentru uscat rufe),
uscătoare cu aburi, uscătoare cu aer comprimat
prin refrigerare, mașini pentru uscarea placajului,
cuptoare ce utilizează câmpuri de radiofrecvență
pentru uscare, aparate pentru uscat portabile
(uscare la cald), uscătoare electrice de rufe,
instalații industriale pentru uscare, mașini
industriale de uscat vase, uscătoare încălzite
pentru prosoape, stelaje încălzite pentru uscarea
prosoapelor, aparate pentru uscarea recoltelor,
aparate de uscare pe gaz, mașini cu gaz pentru
uscat rufe, fiare de călcat cu aburi pentru articole
vestimentare, uscătoare pentru tapiserie (de uz
casnic), huse ajustabile din materiale textile
pentru capete de fiare de călcat cu aburi pentru
articole vestimentare, hote de extracție pentru
uscătoare de nutreț, aparate electrice utilizate în
uscare, filtre reglabile de grăsime cu deflectoare
căptușite (piese pentru hote de mașini de gătit),
filtre pentru purificarea aerului (piese de mașini
sau instalații de purificare), filtre de aer, filtre de
aer pentru unitățile aparatelor de aer condiționat,
filtre de aer utilizate ca dispozitiv de oprire a
prafului în procesele industriale, filtre de aer
utilizate ca aparate de extracție a prafului în
procesele industriale, aparate de filtrare a apei
potabile, filtre pentru vârtejurile de praf, filtre
de praf, filtre electrice de cafea, filtre electrice
pentru purificarea apei, de uz menajer, filtre
de aer electrostatice, filtre electrostatice pentru
filtrarea apei, filtre pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), aparate de filtrare
pentru instalațiile de alimentare cu apă, cutii cu
filtru pentru purificarea apei, elemente de filtrare
pentru ventilele de aerisire ale rezervoarelor
de alimentare cu apă, elemente de filtrare
pentru preaplinul rezervoarelor de alimentare
cu apă, combinații filtru-motor pentru acvarii,
filtre pentru hotele de extracție a aerului,
filtre pentru purificarea aerului, filtre pentru
curățarea aerului, filtre folosite pentru curățarea
gazelor (componente de instalații casnice sau
industriale), șemineuri din metal turnat, șeminee
electrice, vatre de foc cu etanol, grilaje frontale
pentru șeminee (de uz casnic), grătare pentru
foc (de uz casnic), grilaje metalice pentru
șeminee (uz casnic), vetre pentru foc, apărătoare
pentru șemineuri, piese pentru șemineuri, inserții
pentru șemineuri sub formă de arzătoare de
combustibili solizi, inserții pentru șemineuri sub
formă de sobe, grilaje pentru șeminee cu
combustibil solid, huse adaptate pentru șeminee
portabile, componente ceramice cu efect de
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combustibil sub formă de piese și accesorii
pentru șeminee, grătare de cămine, grilaje,
schimbătoare de căldură pentru șeminee, placări
pentru focare de șemineuri, cămine electrice
portabile, vetre pentru foc portabile, șeminee
artificiale care imită șemineele cu cărbune (de
uz casnic), șeminee artificiale care imită soba
cu lemne (de uz casnic), hote aspirante pentru
șemineuri, hote de extracție a aerului folosite
împreună cu mașinile de gătit, ventilatoare
pentru șemineuri, sisteme de extracție pentru
șemineuri, canale de fum pentru șemineuri,
hote de evacuare (hote de bucătărie), hote de
extracție pentru bucătărie, filtre pentru aparatele
de extragere a fumului, filtre pentru aparatele
de extragere a gazelor, ventilatoare folosite
în caz de incendiu pentru evacuarea gazelor,
ventilatoare folosite în caz de incendiu pentru
evacuarea fumului, fitinguri pentru canale de
fum, aparate de curățare cu gaze de ardere,
canale de gaze, canale de fum pentru aparate de
încălzire, țevi de fum pentru boilere, canale de
fum pentru aparate de ventilare, canale de fum
prevăzute cu extractoare, condensatoare de gaz
(altele decât cele care sunt organe de mașini),
aparate de recuperare a gazelor, schimbătoare
de căldură pentru eliminarea gazelor de
eșapament, schimbătoare de căldură pentru
eliminarea gazelor de ardere, aparate de încălzit
cu tiraj încorporat, hote cu ventilator pentru
cuptor, hote de extracție pentru aragazuri, hote
(hote de extracție, de uz casnic), registre pentru
evacuarea fumului, unități de evaporare cu
ardere submersă, coșuri combinate telescopice,
ventilatoare eoliene, aparate de aerare, clapete
de reglaj a debitului de aer, aparate pentru
circularea aerului, panouri de aer condiționat,
utilizate pentru camere frigorifice, clapete pentru
controlul aerului, dispozitive pentru răcirea
aerului, perdele de aer, perdele de aer pentru
ventilație, instalații de distribuție a aerului,
odorizante electrice de priză, centrale de tratare
a aerului, instalații pentru gestionarea aerului,
instalații pentru recuperarea căldurii de aer,
rotoare de aer pentru ventilație, dispozitive de
inducție de aer (ventilație), purificatoare de
aer pentru cărucioare de copii, aparate pentru
recircularea aerului, aparate pentru separarea
de aer, brichete pentru lumânări, aprinzătoare
cu gaz pentru uz casnic, aprinzătoare electrice,
aprinzătoare prin frecare pentru aprinderea
becurilor bunsen, dispozitive de aprindere a
grătarelor, dispozitive de aprindere pentru sobe
cu gaz, lămpi pilot pentru aparate cu aprindere
de gaze, brichete piroforice, altele decât cele
pentru fumători, brichete piezoelectrice (altele
decât pentru fumători), echipament pentrru
procesare chimică, epurare și purificare a

gazelor, cuptoare și vetre industriale (nu pentru
alimente sau băuturi), reactoare biologice pentru
limpezirea apelor reziduale industriale, aparate
vaporizatoare pentru haine, instalații industriale
pentru filtrarea lichidelor, instalații pentru călire,
instalații pentru colectarea gazelor, dispozitive
de spălare pentru reținerea impurităților din
metale topite, instalații de purificare a uleiului,
coloane de rafinare pentru distilare, aparat
decantor pentru deșeuri, instalații de evacuare
a apelor reziduale, instalații de epurare a
apelor uzate (purificare), instalații pentru tratarea
combustibililor și a moderatorilor nucleari,
centrale de cogenerare, generatoare nucleare,
instalații pentru centrale nucleare, reactoare
nucleare, vase de presiune ale reactorului, pături
electrice de încălzire, care nu sunt utilizate în
scopuri medicale, perne de încălzire neelectrice,
altele decât cele de uz medical, uscătoare pentru
față care folosesc aer cald, uscător pentru mâini
care folosește un jet de aer cald care usucă,
ventilatoare electrice de uz personal, încălzitoare
electrice pentru picioare (altele decât cele pentru
uz medical), încălzitoare electrice pentru picioare
(de uz personal), uscătoare electrice pentru
mâini, aparate electrice pentru uscat mâinile
pentru lavabouri, uscătoare de mâini electrice cu
aer cald, termofoare electrice, pernițe electrice
pentru încălzire, altele decât cele de uz
medical, tigăi electrice pentru încălzirea patului,
uscătoare de păr electrice, pernuțe electrice de
încălzire, altele decât cele pentru tratamente
medicale, articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, de uz medical, îmbrăcăminte încălzită
electric pentru protecție împotriva accidentelor
sau vătămărilor, uscătoare electrice cu aer
cald pentru față, huse din materiale textile
adaptate pentru sticle cu apă caldă, saci electrici
pentru încălzirea picioarelor, aparate pentru
înghețarea aerului, instalații pentru congelarea
aerului, aparate pentru congelarea alimentelor,
răcitoare de acvariu, mașini automate de făcut
gheață pentru frigidere, răcitoare pentru sticle
(aparate), lăzi frigorifice, aparate de distribuire
a apei purificate și răcite, instalații de răcire
care fac parte din instalațiile de răcire a apei,
serpentine (elemente de instalații de distilare,
de încălzire sau de răcire), serpentine sub
formă de componente ale instalațiilor de răcire,
serpentine de răcire, combine frigorifice, aparate
combinate de producere și de distribuire de
gheață, unități frigorifice comerciale, instalații de
răcire pentru clincheri de ciment, aparate pentru
răcire, aparate și instalații pentru răcire, aparate
de refrigerare pentru lichide, aparate de răcire
pentru matrițe, aparate pentru bronzat folosite în
solarii, nu de uz medical, solarii, altele decât cele
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de uz medical, lămpi pentru bronzat, aparate de
bronzat orizontale, aparate de bronzat (lămpi),
solare, cabine de bronzare, aparate cu raze
ultraviolete pentru bronzarea feței, aparate cu
raze ultraviolete pentru bronzarea întregului
corp, lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
cosmetice, aparate de bronzat orizontale cu
raze ultraviolete, de uz cosmetic, lămpi cu
raze ultraviolete, care nu sunt utilizate în scop
medical, dispozitive de purjare de aeru folosite
împreună cu instalațiile de distribuire a apei,
dispozitive de purjare de aer folosite împreună
cu instalațiile de alimentare cu apă, aparate
automatice de distribuirea apei, aparate de
încălzire pentru acvarii, aparate automate de
adăpare a vitelor, instalații automate de adăpare
a bovinelor, instalații automate de adăpare a
porcinelor, instalații automate de irigare pentru
plante, instalații automate de adăpare a păsărilor
de curte, sisteme de tratare a apei de balast,
circulatoare (încălzitoare de apă), mânere de
clapete de acționare pentru rezervoare de
closet, clapete de acționare pentru rezervoare
de closet, camere curate (instalații sanitare),
rezervoare pentru closet, instalații pentru răcirea
apei, cilindri pentru încălzirea apei, ventile de
aer pentru instalațiile de încălzit cu aburi,
aparate pentru controlul alimentării cu apă,
supape cu bilă, turnuri de răcire cu evaporare,
evaporatoare, supape cu flotor (robinete cu
plutitor), economizoare de combustibil, valve
de control de nivel, supape regulatoare de
nivel în rezervoare, supape acționate manual
pentru lucrari de instalații, mecanisme pentru
controlarea nivelului fluidelor în rezervoare
(ventile), ventile de amestec (robinete), ventile
de amestec (robinete) pentru chiuvete de baie,
ventile de amestec (robinete) pentru chiuvete,
regulatoare de presiune pentru conductele de
gaz, regulatoare de presiune pentru țevi de
apă, aparate pentru reducerea presiunii folosite
la instalațiile de gaz, aparate pentru reducerea
presiunii folosite la dispozitivele de încălzire a
apei, aparate pentru reducerea presiunii, care
fac parte din sistemele de distribuție a apei,
supape reductoare de presiune (aparate de
siguranță) pentru aparatura din sistemele de
gaz, supape reductoare de presiune (aparate
de siguranță) pentru conductele de gaz, supape
reductoare de presiune (aparate de siguranță)
pentru aparatura din sistemele de apă, supape
reductoare de presiune (aparate de siguranță)
pentru conductele de apă.
12. Vehicule și mijloace de transport, părti
și accesorii pentru vehicule, respectiv:pompe
de aer (accesorii pentru vehicule), vehicule
cu pernă de aer, airbag-uri (dispozitive de
siguranţă pentru automobile), dispozitive anti-

reflexie pentru vehicule / dispozitive contra
orbirii pentru vehicule, lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule , alarme
antifurt pentru vehicule, scrumiere pentru
automobile, capote de automobile, şasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, autonome pentru cercetările
pe fundul mării, fusuri de osie, osii pentru
vehicule, contragreutăţi pentru roţile vehiculului,
benzi pentru butucii de roată, barje, coşuri
adaptate pentru biciclete, burdufuri pentru
autobuzele articulate, cricuri de bicicletă, lanţuri
de bicicletă, ghidoane de bicicletă, anvelope
de bicicletă, frâne de bicicletă, apărătoare de
noroi pentru bicicletă, manivele de bicicletă,
motoare de bicicletă, pedale de bicicletă,
roţi de bicicletă, şei de bicicletă, cadre de
bicicletă, sonerii de bicicletă, remorci pentru
bicicletă, clipsuri pentru capota vehiculelor /
clipsuri pentru capota vehiculelor, anvelope
pentru utilaje de deszăpezire, suporturi de
pahare pentru vehicule, caroserii de vehicule,
boghiuri pentru vagoanele de care ferată,
garnituri de frână pentru vehicule, saboţi de
frână pentru vehicule, segmenţi de frână
pentru vehicule, plăcuţe de frână pentru
autovehicule, discuri de frână pentru vehicule,
frâne pentru vehicule, bări de protecţie pentru
automobile, chesoane (vehicule), capace pentru
rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
carcase pentru anvelopele pneumatice/ carcase
pentru anvelopele pneumatice, rotile pentru
cărucioare (vehicule) / rotile pentru cărucioarele
de transport (vehicule), brichete pentru
automobile, circuite hidraulice pentru vehicule,
tacheţi (nautică), clipsuri adaptate pentru fixarea
pieselor auto în caroserie, ambraiaje pentru
vehiculele terestre, , biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
cuplaje pentru vehiculele terestre, huse pentru
volanul vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
gruie pentru ambarcaţiuni, , mecanisme de
decuplare pentru ambarcaţiuni, uşi pentru
vehicule, dragi (ambarcaţiuni), protecţii pentru
roţile de bicicletă, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, lanţuri de acţionare pentru
vehiculele terestre, scaune de catapultare
pentru aeronave, lagăre de motor pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, tranchete (din cauciuc) pentru nave,
roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre,
coşuri de fum pentru nave, coşuri de fum
pentru locomotive, cutii de viteze pentru
vehiculele terestre, mecanisme de acţionare
pentru vehiculele terestre, angrenaje pentru
biciclete, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ştergătoare de faruri, capote pentru motoarele
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vehiculelor, capote pentru vehicule, claxoane
pentru vehicule, capace pentru butucul roţii,
butuci pentru roţile vehi cul ului, butuci
pentru roţile de bicicletă, motoare cu reacţie
pentru vehiculele terestre, piulițe pentru roțile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbagaj pentru vehicule, catarge pentru
ambarcațiuni, roți de cărucioare miniere, cricuri
de motocicletă, șei de motocicletă, lanțuri de
motocicletă, cadre de motocicletă, ghidoane
de motocicletă, motoare de motocicletă, ,
motoare, electrice, pentru vehiculele terestre,
apărătoare de noroi, dispozitive antiderapante
pentru anvelopele vehiculelor, vâsle, padele
pentru canoe, coşuri adaptate pentru biciclete,
coşuri adaptate pentru motociclete, hublouri,
mecanisme de propulsie pentru vehiculele
terestre, pompe pentru anvelopele de bicletă,
oglinzi retrovizoare, angrenaje reductoare pentru
vehiculele terestre, alarme de marşarier pentru
vehicule, jante pentru roţi de bicicletă, jante
pentru roti de vehicule, furcheți / dame (de
ramă), cârme, huse pentru șeile bicicletelor,
huse pentru șeile motocicletelor, genți de șa
adaptate pentru biciclete, centuri de siguranță
pentru scaunele vehiculului, scaune de siguranță
pentru copii, pentru vehicule, elice pentru
ambarcațiuni, elice, elice (propulsare) pentru
nave, vâsle / rame, huse de scaun pentru
vehicule, hamuri de siguranță pentru scaunele
vehiculului, coci de nave, amortizoare de
șocuri cu arc pentru vehicule, amortizoare
de șocuri pentru automobile, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru mașini, , anvelope
solide pentru roţile vehiculului, huse pentru
roata de rezervă / huse pentru anvelope
de rezervă, vergi de navă, spiţe pentru
anvelope, spoilere pentru vehicule, cleme de
spiţe pentru roti, spiţe pentru roţile de bicicletă,
transmisii de comandă pentru nave, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, obloane ridicătoare (componente ale
vehiculelor de teren) / hayoane acţionate
electric (componente ale vehiculelor de teren),
coaste de lemn (cadre) pentru nave, bene
basculante pentru autocamioane / bene
basculante pentru camioane, dispozitive de
basculare (componente ale vagoanelor de cale
ferată), convertizoare ale cuplului de torsiune
pentru vehiculele terestre, bare de torsiune
pentru vehicule, sisteme de tractare pentru
vehicule, remorci (vehicule), remorci pentru
transportarea bicicletelor, lanţuri de transmisie
pentru vehiculele terestre, arbori de transmisie
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
transmisie pentru vehiculele terestre, benzi de

rulare pentru vehicule (tip tractor) / benzi de
rulare pentru vehicule (role şenile), benzi de
rulare pentru reşaparea anvelopelor, anvelope
fără cameră pentru biciclete, camere de aer
pentru anvelopele pneumatice, camere de
aer pentru anvelopele de bicicletă, turbine
pentru vehiculele terestre, inserţii de anvelope,
anvelope pentru roţile vehiculului, anvelope
pneumatice, şasiuri pentru vehicule, tapiţerii
pentru vehicule, supape pentru anvelopele
vehiculului, roţi de vehicul, şasiuri pentru
vehicule, bare de protecţie pentru vehicule,
scări pentru vehicule, spiţe pentru roţile
vehiculului, arcuri de suspensie pentru vehicule,
scaune de vehicule, huse pentru vehicule
(formate), manşe de comandă pentru vehicule,
geamuri pentru vehicule, parbrize, ştergătoare
de parbriz, huse de bord pentru vehicule, special
adaptate, actuatoare liniare pneumatice sau
hidraulice pentru vehicule terestre., vehicule
acvatice, vehicule pneumatice și spațiale,
vehicule terestre și mijloace de transport,
dispozitive și echipament antifurt, de securitate și
siguranță pentru vehicule, roți și pneuri și șenile
pentru vehicule, motorizări, inclusiv motoare
pentru vehicule terestre, piese ornamentale de
interior pentru automobile, vehicule, cărucioare
acționate manual și furgoane, mijloace de
transport, vehicule pe șine, joystick-uri pentru
vehicule, biciclete, cadre pentru vehicule pe
două roți, semnalizatoare pentru biciclete, roți
ajutătoare pentru bicicletă, șei de bicicletă,
ghidoane pentru vehicule pe două roți, pompe de
biciclete și vehicule pe două roți, pedale pentru
vehicule pe două roți, garnituri pentru frână
pentru vehicule, trotinete (vehicule), scutere
pentru persoane cu mobilitate redusă, vehicule
de locomoţie terestră, pe apă şi pe şine, scutere
electrice, motociclete, scutere electrice cu
autobalans, biciclete pliabile electrice, biciclete
fără pedale (vehicule), biciclete electrice,
mopeduri, tricicluri, vehicule electrice, vehicule
electrice autopropulsate, scutere electrice cu o
roată, scutere cu motor, scutere nemotorizate
(vehicule), scutere electrice cu autobalans cu o
roată, motociclete electrice, scutere motorizate
pentru persoanele cu handicap și pentru cei
cu dificultăți de mobilitate, canoe, vâsle pentru
canoe, scutere cu autobalans, biciclete pliabile,
biciclete pentru copii, biciclete motorizate,
motoare electrice pentru vehicule cu două roți,
motoare de biciclete, discuri de frâne hidraulice
pentru biciclete, scutere electrice.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri
pentru acestea, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, instrumente
pentru măsurarea timpului, ornamente din sau
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placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, statuete și
figurine, din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații
ale acestora, brățări de ceas, ceasornice,
ceasuri automate, ceasuri cu cuarț, ceasuri
de birou, ceasuri de buzunar, ceasuri de
damă, ceasuri de mână elegante, ceasuri
electrice, ceasuri din aur, ceasuri digitale,
bijuterii confecționate din metale prețioase,
bijuterii confecționate din pietre semiprețioase,
bijuterii-pandantive, brățări, cercei, butoni de
manșetă, broșe (bijuterii), inele (bijuterii), geme,
diademe, gablonțuri din bronz, coliere din metale
prețioase, coliere (bijuterii), lanțuri (bijuterii),
insigne decorative (bijuterii), medalioane,
medalii, lanțuri de bijuterii, verighete, perle
(bijuterii), pandantive, argint, aur, diamante,
metale prețioase, ceasuri digitale care includ
radiouri, lanțuri metalice pentru chei, lanțuri
de chei din metal prețios, inele pentru chei
(inele de chei cu breloc sau portchei decorativ),
lingou de aur, cutii decorative fabricate din
metale prețioase, articole decorative (bibelouri
sau bijuterii) pentru uz personal, plăci
comemorative, mătănii, monede comemorative,
brelocuri placate cu metale prețioase, misbaha
(mătănii), jetoane metalice utilizate pentru
transportul public, mărgele pentru meditație,
obiecte de artă din argint emailat, obiecte
de artă confecționate din pietre prețioase,
obiecte de artă din aur emailat, trofee statuare
comemorative fabricate din metal prețios, cupe
pentru premii din metale prețioase, monede din
aur, plăci funerare din metale prețioase, brățări
de identificare (bijuterii), aliaje de iridiu, discuri
ceramice utilizate ca jetoane valorice, obiecte de
artă din metale prețioase, bănuți de aramă, cutii
din metale prețioase, trofee confecționate din
aliaje de metale prețioase, trofee confecționate
din metale prețioase, aliaje de argint, obiecte
de artă de argint, monede de colecție, aliaje
de ruteniu, aliaje de rodiu, aliaje de paladiu,
aliaje de osmiu, plăcuțe de identificare din metal
prețios, seturi de monede pentru colecționari,
cutii suvenir din metale prețioase, trofee
placate cu metale prețioase, trofee placate cu
aliaje de metale prețioase, portchei fantezie
din metale prețioase, monede, monede care
nu sunt pecuniare, cadrane (ceasornicărie),
cadrane pentru ceasuri, ceasuri de referință
(ceasuri etalon), sisteme de cronometrare pentru
sport, aparate și instrumente de cronometrie,
instrumente de cronometrare pentru sport
(cronometre), instrumente de ceasornicărie
confecționate din aur, mecanisme de ceasornic,
ace pentru ceasuri, ceasornice cu radio, ceasuri
deșteptătoare, ace de ceasornic, lanțuri de ceas,

coroane pentru ceasuri de mână, sticlă de
ceas, arcuri de ceas, cadrane pentru ceasornice,
casete de prezentare pentru ceasuri, balansiere
(ceasornicărie), cutii de ceas, mecanisme pentru
întoarcerea ceasurilor, brelocuri în formă de
ceas, ceasuri cu lanț, ceasornice și piese de
ceasornic, ceasuri și ceasuri de mână pentru
columbofili, instrumente de ceasornicărie având
mecanisme cu cuarț, ceasuri cu ceramică, brățări
pentru ceasuri de mână, curele din plastic pentru
ceasuri, brățări metalice pentru ceasuri, curele
de ceas din metal, piele sau plastic, curele
de ceas din nailon, curele pentru ceasuri din
clorură de polivinil, curele din materiale sintetice
pentru ceasuri, curele pentru ceas, nu din piele,
ceasuri cu brățară, ceasuri pentru automobile,
ceasuri pentru fusuri orare, eșapamente, ceasuri
de masă, piese de mecanism de ceas, ceasuri
pentru scufundări, mecanisme de ceasuri,
ceasuri de cronometrare, pendule, ceasuri
sportive, cadrane solare, ceasuri de mână
din argint, ceasuri pentru asistente, catarame
pentru curele de ceas, cronometre pentru nave,
ceasornice de călătorie, ceasuri de mână din
platină, oscilatoare pentru instrumente pentru
măsurarea timpului, ceasuri în miniatură, ceasuri
placate cu aur, oscilatoare pentru ceasuri,
oscilatoare pentru pendule, ceasuri mecanice,
ceasuri mecanice cu întoarcere manuală,
ceasuri mecanice cu întoarcere automată,
oscilatoare pentru ceasuri mecanice, curele
de ceas din piele, ceasuri de sincronizare
(ceasuri centrale) pentru controlul altor ceasuri,
ceasornice de sincronizare, închizătoare pentru
ceasuri, ceasornice mici, ceasuri de șemineu,
ceasuri industriale, piese pentru ceasornice,
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive, articole de ceasornicărie, indicatori de
durată digitali care afișează temperatura, ceasuri
digitale cu cronometre automate, mecanisme
acționate electronic pentru ceasuri de mână,
ceasuri digitale comandate electronic, ceasuri
deșteptătoare electronice, casete de arc cu
sistem de blocare a axului (ceasornicărie),
orologii stative, brățări metalice extensibile
pentru ceasuri, cronografe destinate utilizării
ca instrumente pentru măsurarea timpului,
cronografe, ceasornice atomice, ceasornice și
ceasuri de mână, ceasuri cu o funcție de
memorare, ceasuri care încorporează o funcție
de telecomunicare, ceasuri care conțin o funcție
de joc, ceasuri cu funcție de comunicare
fără fir, ceasuri care conțin o funcție de joc
electronic, pandantive pentru lanțuri de ceas,
ancore (ceasornicărie), ceasuri de mână din
metale prețioase sau placate cu acestea, ceasuri
din metale prețioase, ceasuri din aur laminat,
ceasuri de mână pentru utilizare în aer liber,
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ceasuri de mână cu aparate gps, ceasuri cu
embleme, ceasuri de mână cu pedometre,
ornamente pentru urechi sub formă de bijuterii,
cutii muzicale pentru bijuterii, statui din metale
prețioase.
15. Piane, acordeoane, baghete de dirijor,
bandoneoane, armonici, bucine (trompete),
castaniete,
instrumente
muzicale,
cutii
pentru instrumente muzicale, instrumente
muzicale electronice, cutii muzicale, claviaturi
pentru
piane,
tromboane
(instrumente
muzicale), trompete, viori, sintetizatoare,
saxofoane, pipa (chitare chinezești), tamburine,
mandoline, clarinete.chitare, flaute cu cioc
(instrumente muzicale), flaute, pedale pentru
tobe (instrumente muzicale), clape pentru
instrumente muzicale, tastaturi electronice
(instrumente muzicale), chitare electrice,
glockenspiel-uri,
sheng
(instrumente
de
suflat chinezești), instrumente de suflat
din lemn, set de tobe, stative pentru
instrumente muzicale, instrumente muzicale
mecanice, clopoței (instrumente muzicale),
instrumente muzicale electrice, dispozitive
pentru acordarea instrumentelor muzicale,
muștiucuri pentru instrumente muzicale, tastaturi
electrice (instrumente muzicale), claviaturi
pentru instrumentele muzicale, călușuri pentru
instrumente muzicale, basuri (instrumente
muzicale), instrumentele muzicale de stil
occidental, instrumente muzicale controlate
de calculator, acordoare pentru instrumente
muzicale
electronice,
pene
(piese
de
instrumente muzicale), instrumente muzicale
electronice, electrice și mecanice.
16. Sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, articole de papetărie și accesorii
educative, hârtie și carton, obiecte de artă
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, adezivi, materiale pentru filtrare
din hârtie, produse de imprimerie, materiale
și mijloace pentru decorare și artă, șervețele
din celuloză, suporturi absorbante de unică
folosință pentru animale de companie, hârtie
absorbantă, șervețele de hârtie pentru uz casnic,
șervețele din celuloză de uz casnic, hârtie
pentru șervețele, șervețele de hârtie, decorațiuni
de hârtie pentru masă, traverse de masă din
hârtie, șervetele de masă din hârtie, lenjerie de
masă din hârtie, hârtie igienică, role de hârtie
igienică, învelișuri din hârtie pentru colaci de
wc, prosoape de hârtie, suporturi de pahare
din hârtie, șervete din hârtie de uz cosmetic,
șervețele din celuloză de uz cosmetic, suporturi
din mucava pentru pahare, individualuri de masă
din hârtie, suporturi din hârtie pentru pahare

de bere, suporturi din hârtie pentru pahare,
suporturi de hârtie pentru pahare de cocteil,
suporturi de masă pentru pahare, confecționate
din carton, căptușeli din hârtie pentru vasul de
toaletă, covorașe absorbante de unică folosință
pentru dresajul animalelor de companie, cârpe
de șters din hârtie, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
șervete de masă, din carton, cartonașe cu nume
pentru mese, individualuri din carton pentru
indicarea amplasării veselei, pancarte de carton,
placarde din hârtie, pancarte din hârtie sau
carton, hârtie pergament, hârtie pentru sertare,
parfumată sau neparfumată, hârtie parfumată
pentru dulapuri, decorațiuni din carton pentru
alimente, fanioane de hârtie, șervețele de masă
din hârtie, dantelă de hârtie, șervețele din hârtie
pentru față, șervețele de hârtie de pus sub cești,
șervețele de toaletă din hârtie, prosoape de
hârtie pentru mâini, învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori, carpete de hârtie pentru cuștile
animalelor de companie, protectoare din hârtie
pentru schimbatul scutecelor, articole decorative
din hârtie pentru centrul mesei, batistuțe de
hârtie, hârtie folosită pe mesele de examinare,
bucăți de material cu textura în relief, utilizate
pentru mărunțiș și pentru a facilita apucarea
acestuia cu mâna, pungi de gunoi din hârtie,
dischete demachiante din hârtie, bavete din
hârtie, role de bucătărie (hârtie), pungi pentru
gătit în cuptorul cu microunde, role de hârtie
pentru case de marcat, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din hârtie, filtre de cafea
din hârtie, prosoape igienice din hârtie pentru
mâini, hârtie aspră (pentru toaletă), produse
pentru față fabricate din hârtie, saci de gunoi
din hârtie (pentru uz casnic), lopățele din carton
pentru eliminarea excrementelor animalelor de
companie, șervețele pentru demachiat, din
hârtie, bavete din hârtie pentru bebeluși, bannere
din hârtie, suporturi pentru halbe de bere,
umbreluțe din hârtie pentru cocteiluri, hârtie
pentru raft, stegulețe din hârtie, foi din hârtie sau
plastic cu control al umidității, pentru ambalarea
produselor alimentare, stegulețe decorative din
hârtie, mașini de birou, echipament pentru
imprimare și legare, albume foto și albume
pentru colecționari, ustensile de corectare
și ștergere, echipament pentru educație/
învățământ, ustensile de scris și ștampilat,
fișiere, tăvițe pentru instrumente de scris, tăvițe
pentru dosare (articole de birou), notesuri
autoadezive detașabile, cartonașe tipărite pentru
adrese, bibliorafturi de prezentare, autocolante
(articole de papetărie), caiete, invitații (articole
de papetărie), etichete de identificare din
hârtie, umezitoare (articole de birou), hârtie de
probe, dosare cu index, dosare (papetărie),
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mape pentru documente, separatoare pentru
dosare (articole de birou), coperți de dosar,
cutii pentru dosare, etichete cu adrese,
panglici pentru imprimante de mână pentru
etichete (articole de birou), deschizător de
scrisori din metale prețioase, cuțite pentru
tăiat hârtie (articole de birou), tăvițe pentru
corespondență, suporturi pentru corespondeță,
hârtie pentru scrisori (produse finite), hârtie
de scrisori, prespapieruri, compartimente mici,
chitanțiere, blocuri (papetărie), ascuțitori de
creioane, cutii pentru creioane, ascuțitori pentru
creioane, mecanice, distribuitoare automate de
adeziv pentru birou, suporturi pentru cartonașe
de baseball, flip-charturi imprimate, etichete
adezive tipărite, dulapuri pentru articole de
papetărie (birotică), șabloane pentru litere, portstilouri, paspartuuri pentru poze, din carton,
cerneală pentru marcare care conține materiale
biologice destinate utilizării la autentificarea
obiectelor, cărți poștale nescrise, tăvițe pentru
creioane, suporturi pentru dosare folosite în
papetărie, dosare pentru documente sub formă
de portofel, supracoperte din hârtie pentru
dosare, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi de birou pentru documente, tăvi de
birou pentru documente, hârtie milimetrică,
ornamente decorative pentru partea de sus a
creioanelor, folioscop (flip book), indicatoare de
dată, caiete cu spirală, dispozitive de mărunțire
a cd-urilor, de uz casnic sau profesional, articole
de papetărie din hârtie pentru birou, capse
de birou, separatoare cu litere, hârtie pentru
scrisori, suporturi pentru corespondență, plicuri
manila, articole de birou (cu excepția mobilelor),
coperte din piele pentru cărți, litere și cifre
realizate din hârtie, suporturi pentru cărți, insigne
din carton, suporturi pentru agrafe de hârtie,
albume, produse pentru ștergere, timbre poștale,
sigilii, tușiere, markere fluorescente, carnete
de notițe, matrițe de hârtie parafinată, broșuri,
felicitări, cărți poștale, cornete (de hârtie),
plumiere, mape pentru scris (papetărie), pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, etuiuri pentru pașapoarte,
articole de legătorie, cărți, elemente de legat
cărți, gume de șters, șabloane de ștergere, ziare,
periodice, schițe, hârtie de ambalaj, prospecte,
folii transparente (papetărie), cutii de carton
din fibră, benzi adezive pentru papetărie sau
menaj, instrumente de scris, cărți de desenat
sau de scris, mape tip servietă, furnituri pentru
scris, embleme din hârtie, sigle de firme din
hârtie, panouri indicatoare din hârtie sau carton,
tablete de ceară pentru sigilii, felicitări muzicale,
hârtie luminiscentă, cataloage, calendare, plicuri
(papetărie), manuale, benzi elastice pentru
birou, benzi gumate (papetărie), reproduceri

grafice, lichide corectoare (articole de birou),
fluturași publicitari, folii din plastic pentru
ambalare, formulare (imprimate), fotografii
imprimate, picturi (tablouri) înrămate sau nu,
figurine (statuete) din papier mâché, mucava,
ambalaje din hârtie sau carton pentru sticle,
hârtie de filtru, reproduceri color, coperte
(papetărie), reviste de benzi desenate, suporturi
pentru bani, clișee pentru adrese, hârtie de calc,
blocnotesuri pentru notițe, blocnotesuri, rechizite
școlare, bilete tipărite, carton, carton colorat
(carton colorat), artă murală din carton în 3d, artă
murală din hârtie în 3d, lucrări de artă din hârtie,
publicații imprimate.
17. Țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, nemetalice,
materiale și articole izolante și opritoare,
articole confecționate din cauciuc sintetic pentru
izolare, articole confecționate din cauciuc pentru
izolare, aerogeluri pentru izolare, ambalaje
pentru recipiente izolate cu spumă turnată
pentru transport comercial, adezivi pentru
izolare, acoperiri pentru protejarea betonului,
confecționate din plastic, acoperiri izolatoare
pentru manșoane pentru cabluri electrice,
benzi pentru protecție împotriva radiației
electromagnetice, burleți pentru etanșare,
izolatoare pentru cabluri, cerneluri izolante,
componente de izolare semifabricate, căptușeli
pentru canelură de motor (izolanți), dale
impermeabile pentru izolare, acoperiri izolante
din rășini plastice, acoperiri industriale pentru
izolarea clădirilor, acoperiri acrilice de protecție
sub formă de vopsele pentru izolare, acoperire
din plastic destinată utilizării în industria de
construcții ca barieră antivapori, articole și
materiale rezistente la foc și pentru prevenirea
incendiilor, cortine de siguranță din cauciuc,
hârtie ignifugă utilizată la izolarea clădirilor,
materiale textile ignifuge din fibră de sticlă,
paravane împotriva fumului, perdele de incendiu
din amiant, perdele de siguranță din azbest,
perne extensibile pentru prevenirea penetrării
focului, articole și materiale pentru izolare
termică, acoperiri matlasate pentru izolare,
acoperiri pentru izolare termică pentru centrale
industriale, acoperiri pentru izolare termică
pentru cilindrii cu apă fierbinte, acoperiri
pentru izolare termică pentru supape, acoperiri
reflectorizante (nemetalice) pentru prevenirea
transmiterii de căldură, acoperiri rezistente
la căldură sub formă de plăci ceramice,
articole matlasate de căptușire pentru izolare,
articole termoizolante, articole textile matlasate
pentru izolare, bariere pentru protecție împotriva
căldurii, burleți, bucșe nemetalice pentru
conducte, cămăși (de izolare) pentru țevi,
cămăși izolante pentru conducte industriale,
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cauciuc expandat cu pori închiși pentru
izolație termică, cauciuc pentru izolare termică,
materiale împotriva radierii căldurii în cazane,
compoziții pentru izolare împotriva frigului,
compuși chimici pentru reținerea căldurii, cămăși
(izolante) pentru rezervoare, izolație din fibră
de sticlă pentru boilere, izolații cu funcții
de etanșare pentru protecție termică, izolații
din material sintetic pentru protecția termică
a conductelor, izolații din material sintetic
pentru protecția termică a conexiunilor, lână din
poliester pentru izolație termică, manșoane de
protecție pentru conducte izolate nemetalice,
manșoane izolatoare pentru boilere, învelișuri
de izolare pentru bazinele de apă, învelișuri
matlasate (nemetalice) pentru izolarea bazinelor
de apă caldă, manșoane nemetalice pentru țevi,
manșoane pentru conducte izolate nemetalice,
materiale calorifuge, materiale de izolare
termică, materiale de izolare termică folosite
la transformarea mansardelor, materiale de
izolare termică pentru construcția de mansarde,
materiale de izolare împotriva curenților de
aer sub formă de benzi, materiale de izolație
termică, nu pentru clădiri, materiale izolatoare
pentru izolare împotriva căldurii, materiale
pentru izolare termică, materiale plastice pentru
izolare termică, materiale refractare izolante,
nu pentru clădiri, materiale rezistente la
căldură (izolație), pături de izolare pentru
încălzitoare de apă, placă de fibră pentru
izolare împotriva temperaturilor înalte, plăci
ușoare din vată minerală pentru izolare termică,
produse stratificate care conțin spumă poliamidă
pentru izolare termică, saltele izolante termic,
spumă de silicon folosită ca ecran împotriva
încălzirii, spumă de silicon folosită ca izolație
termică, spumă folosită ca ecran termic, spumă
utilizată ca izolator termic, spumă sub formă
de blocuri folosite la izolare termică, articole
și materiale pentru izolare electrică, acoperiri
izolatoare pentru protejarea electrică a cablurilor,
articole de izolare folosite la capetele cablurilor
electrice, articole de izolare folosite la racordurile
cablurilor electrice, articole de izolare folosite la
terminațiile cablurilor electrice, articole de izolare
folosite la îmbinările cablurilor electrice, bandă
de izolare electrică, bare de distanțare pentru
izolatori de linii aeriene, bandă izolantă, bare
de distanțare pentru izolatori de înaltă tensiune,
bariere dielectrice, benzi (adezive) pentru izolare
electrică, benzi de izolare electrică, benzi de
izolare electrică din fibra de sticlă, benzi
pentru izolare electrică, cauciuc pentru izolare
electrică, dielectrice (izolatoare), izolatoare
pentru conducte electrice , dispozitive de izolare
de înaltă tensiune, izolatoare pentru conducte
de electricitate, fibră vulcanizată folosită la

fabricarea de izolații electrice, firnisuri pentru
izolare electrică pentru aplicare pe componente
electronice, folii de plastic pentru izolare
electrică, hârtie pentru condensatoare electrice,
folii de plastic pentru izolare electronică, izolanți
pentru conductori electrici, izolanți pentru uz
electronic, izolatori de linii aeriene de înaltă
tensiune, izolatori electrici, izolatori electrici din
mică, împletituri din material izolant pentru
protejarea electrică a cablurilor, izolatori folosiți
la transportarea electricității, izolatori pentru
cabluri electrice, joncțiuni termocontractabile,
manșoane de izolație pentru linii electrice,
materiale de izolare electrică din particule
de mică pentru sticlă flexibilă, materiale
izolatoare folosite în scopuri electrice, materiale
pentru izolare electrică, produse cu mică
pentru izolare electrică, produse de cauciuc
pentru izolare electrică, substraturi pentru
izolare electrică, vernis (de izolare) pentru
aplicare pe componente electronice, vopsele
de izolare electrică, articole și materiale pentru
izolare acustică, acoperiri pentru pereți pentru
amortizarea sunetelor, acoperiri pentru plafoane
pentru amortizarea sunetelor, acoperiri pentru
plafon pentru amortizarea sunetelor, baloți de
bumbac legați prin mijloace termice folosiți ca
materiale pentru atenuarea sunetului, bariere de
protecție împotriva sunetului, benzi izolatoare
fonic (cauciuc), cauciuc expandat cu pori
închiși pentru izolație fonică, cauciuc pentru
izolație fonică, căptușeli nemetalice pentru
plafoane, dale acustice pentru izolare, ecrane
acustice pentru izolare, ecrane acustice pentru
izolare fonică, izolație cu spumă destinată
utilizării în edificare și construcție, materiale
pentru izolație fonică , izolații acustice pentru
clădiri, izolatori acustici, izolații cu funcții de
etanșare pentru protecție fonică, lână din
poliester pentru izolație acustică, materiale
de izolație acustică, materiale fonoabsorbante
pentru pereți, materiale fonoizolante pentru
clădiri, materiale pentru izolație fonică din lână
de piatră (care nu sunt folosite în construcții),
panouri acustice pentru clădiri, panouri acustice
pentru izolare, panouri acustice pentru plafoane
(izolație), panouri de izolare acustică realizate
din materiale nemetalice, panouri pentru bariere
de sunet folosite de-a lungul autostrăzilor și
al altor coridoare de transport, panouri pentru
izolare fonică, plăci acustice, pături de izolare
fonică, plăci de izolare fonică pentru construcții,
plăci din scoarță de copac pentru izolații
acustice, plăci fonoabsorbante, plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare acustică, produse
stratificate care conțin spumă poliamidă pentru
izolare acustică, spumă utilizată ca izolator
fonic, spumă folosită la insonorizare, structuri
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nemetalice pentru absorbția zgomotului (izolare
fonică), structuri nemetalice pentru absorbția
zgomotului (izolație), structuri nemetalice pentru
reducerea zgomotului (izolare fonică), structuri
nemetalice pentru reducerea zgomotului
(izolație), substraturi de pardoseală pentru
controlul acustic, bandă de cauciuc pentru
izolație, baraje plutitoare antipoluare, bariere
absorbante, barieră antivapori stratificată, benzi
de fibră de sticlă folosite la izolare, benzi
din fibră de sticlă impregnată cu rășini
epoxi pentru izolare, benzi izolante, benzi
izolatoare, diafragme de frână (prelucrate
parțial), diafragme de frână (semifabricate),
diguri din plastic pentru petrol, dispozitive de
izolare pentru conductivitate termică, materiale
de etanșare, fibre brute de piatră pentru
izolare, fibre brute de sticlă pentru izolare,
fibre de azbest pentru izolare, fibre de bambus
pentru izolații, fibre de piatră sub formă de
căptușeli pentru izolare, fibre de sticlă destinate
utilizării la fabricarea materialelor de izolație
pentru clădiri, fibre de sticlă pentru izolații,
fibră de sticlă pentru fabricarea materialelor
izolante pentru clădiri, fibră vulcanizată folosită
la fabricarea de izolații pentru clădiri, fibră
vulcanizată destinată utilizării la fabricarea
de materiale de izolații pentru clădiri, fibre
impregnate cu rășini sintetice pentru izolare,
fibre minerale pentru izolare, fibre pentru izolație,
film din poliuretan folosit ca protecție împotriva
umezelii, foi acrilice transparente care conțin
scuturi împotriva undelor electromagnetice, foi
acrilice transparente pentru protecție împotriva
undelor electromagnetice, foi de cauciuc pentru
izolare, foi izolatoare, foi metalice pentru izolarea
clădirilor, folie poliuretanică folosită ca izolație
pentru construcții, folii de polietilenă pentru
izolare, folii din spumă poliuretanică folosite
ca izolație pentru clădiri, folii izolante, folii
metalice izolante, folii metalice laminte cu hârtie
(predominant hârtie) pentru izolare, garnituri de
protecție pentru bruiaje electromagnetice, gel
pentru izolare, hârtie impregnată cu uleiuri pentru
izolare, hârtie izolantă, hârtie tratată pentru
izolare, izolante (compoziții - contra umidității în
construcții), materiale izolante, țesături izolante ,
înveliș cu spray acrilic protector folosit pentru
izolare, înveliș de izolare confecționat din cuarț
topit și fibre de ceramică, învelișuri de izolație
pentru aparate industriale, învelișuri din spumă
folosite ca izolație pentru clădiri, învelișuri
industriale (izolație), învelișuri izolatoare pentru
pardoseli, învelișuri pentru țevi, folosite la izolare,
izolanți pentru protecția clădirilor, izolare cu
fibră de sticlă pentru clădiri, izolare pentru
cablu magnetic, izolare pentru țevi, izolație cu
celule închise folosită în bazinele cu apă răcită,

izolație cu spumă pentru clădiri și construcții,
izolație din fibră ceramică emailată pentru
cuptoarele de metal topit, izolație din fibră
de sticlă folosită în construcție, izolație din
polistiren expandat dispusă sub pardoseală,
izolație pentru cuptoarele industriale de metal
topit realizată din fibră ceramică emailată,
izolație pentru țevi, izolație pentru țevi flexibile
din plastic, izolații pentru aeronave, izolări pentru
țevi și rezervoare subterane, izolări sub formă de
acoperiri de podele, izolatori, izolatori din ciment
fibros, izolatori electrici din ceramică, izolații
pentru aparate de aer condiționat, izolații pentru
construcții, izolații termice din elastomer flexibile,
lacuri de izolare pe bază de apă, lacuri izolante,
lacuri izolante pe bază de materiale plastice,
lână de fibre de carbon în stare brută (izolație),
lână de fibre de rocă în stare brută (izolație),
lână de fibre de sticlă în stare brută (izolație),
lână minerală pentru izolare, lână de zgură
folosită ca material de izolare pentru clădiri,
lână minerală folosită la izolare, manșoane de
izolare pentru utilaje, manșoane pentru izolarea
componentelor de transmisie ale motoarelor,
manșoane pentru izolarea motoarelor, masticuri
pentru izolare, material de izolare folosit în
industria aeronautică, material flexibil translucid
pentru izolarea ferestrelor, material de izolare
folosit în sectorul construcțiilor navale, material
flexibil translucid pentru izolarea plafonierelor,
material izolator pentru acoperișuri, materiale
confecționate din fibre ceramice folosite ca
izolații, materiale confecționate din in folosite
ca izolații, materiale confecționate din lână
folosite ca izolații, mănuși izolante, materiale
confecționate din bumbac folosite ca izolații,
materiale confecționate din fibre sintetice și
naturale amestecate folosite ca izolații, materiale
confecționate din mătase folosite ca izolații,
materiale de izolare cu vid, materiale de
izolare fabricate din spumă de polietilenă,
materiale de izolare fabricate din spumă
de poliuretan, materiale de umplere izolante,
materiale din acril folosite ca izolații, materiale
din fibre anorganice folosite ca izolații, materiale
din fibre obținute prin procedee chimice
folosite ca izolații, materiale din fibră de
carton folosite ca izolații, materiale din fibră
de sticlă pentru izolarea clădirilor, materiale
izolante confecționate din materiale plastice
reprelucrate, materiale izolante din plastic,
materiale izolante pentru construcții, materiale
izolatoare, materiale izolatoare confecționate
din materiale plastice, materiale izolatoare
din plastic, materiale izolatoare obținute din
materiale plastice, materiale izolatoare pentru
căile ferate, materiale izolatoare pentru izolare
împotriva luminii, materiale refractare izolante,
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materiale rezistente la condițiile meteorologice
destinate utilizării în automobile, materiale
rezistente la condițiile meteorologice destinate
utilizării în locuințe, materiale țesute din fibre
ceramice folosite ca izolații, materiale țesute
folosite la izolare, membrane impermeabile
pentru izolare, mochetare izolatoare, mochete
izolante, panouri compozite cu proprietăți de
izolare, panouri de polistiren pentru izolare,
panouri izolante, panouri izolate rezistente la
foc, peliculă de film (metal) pentru izolat,
peliculă de plastic pentru izolare, peliculă din
poliuretan pentru utilizarea la etanșarea și
izolarea clădirilor, peliculă poliuretanică utilizată
pentru etanșare și izolare, perdele de protecție
sub formă de deflectoare sau bariere plutitoare
pentru reținerea poluanților, piese ceramice de
izolare pentru aparatele de înaltă frecvență,
piese ceramice de izolare pentru aparatele de
înaltă tensiune, placă de fibră folosită ca izolație,
plăci din material izolator folosite în fabricație,
plăci folosite la izolare, pânze din amiant folosite
ca izolații pentru cablu, pâslă pentru izolații,
plafoane realizate din fibre minerale pentru
izolarea clădirilor, plase de fibră pentru izolare,
plăci izolante, plăci izolante din lână minerală,
plăci izolatoare de mică, plăci ușoare din lână
minerală pentru izolare ignifugă, plăci și dale
izolante, produse stratificate care conțin spumă
poliamidă folosite ca produse de ignifugare,
poliester (izolație), rășini acrilice izolatoare,
rășini folosite la formarea unei pelicule întărite
pe pereți, rășini folosite la formarea unei pelicule
întărite pe podele, spumă de poliuretan cu
densitate mică pentru izolare, spumă folosită
ca garnituri pentru compartimentele motoarelor,
spumă poliuretanică pentru izolare, spumă
poliuretanică sub formă de blocuri pentru izolare,
fibre de sticlă pentru izolații, vată de sticlă
pentru izolații, sticlă spongioasă folosită ca
material izolator, substanțe izolante, suporturi
pentru țevi izolate, tencuieli izolante, tălpi de
șine (izolatoare), țesături confecționate din fibre
sintetice (pentru izolare), țesături din fibre
naturale utilizate pentru izolare, țesături din
fibre organice utilizate pentru izolare, țesături
din fibră anorganică pentru izolare, țesături din
fibră de sticlă pentru izolații, țesături din nailon
utilizate pentru izolare, țesături din poliester
utilizate pentru izolare, uleiuri izolante pentru
transformatoare, tuburi flexibile pentru izolare,
uleiuri izolante, vată de sticlă folosită ca material
de izolare, vată de sticlă pentru izolarea clădirilor,
vată de sticlă pentru izolații, vată minerală
(izolant), vopsele folosite pentru izolare, vopsele
fotoluminescente (izolație), vopsele izolante,
vopsele izolante pe bază de apă, vopsele
izolante pentru fațade, țesături ignifuge (azbest),

țesături izolante, țesături textile stratificate pentru
izolare, vopsele izolatoare pentru acoperișuri,
vopsele izolatoare pentru pereți, vopsele pe
bază de apă (izolante), vopsele pe bază de
apă (izolante) pentru utilizarea în industria
automobilă, lână de zgură (izolant), cauciuc
sintetic netratat destinat utilizării în producție,
elastomeri, celuloză regenerată (folii din -,
cu excepția celor pentru ambalaje), fibre
impregnate cu rășini sintetice utilizate în
producție, fire din fibre regenerate, altele decât
de uz textil, foi de celuloză folosite în fabricație,
folie de polipropilenă, alta decât cea pentru
împachetat, folii din celuloză (altele decât cele
pentru împachetare sau ambalare), folii din
celuloză regenerată, altele decât cele pentru
ambalare, înlocuitori de azbest neprelucrat și
semiprelucrat, înlocuitori de cauciuc brut și
semiprelucrat, înlocuitori de gumă neprelucrată
și semiprelucrată, înlocuitori de gutapercă
neprelucrată și semiprelucrată, înlocuitori
de mică neprelucrată și semiprelucrată,
sticlă organică, semiprelucrată, sticlă acrilică,
semiprelucrată, rășini termoplastice armate
cu fibre naturale (produse semifinite), rășini
semiprelucrate, rășini naturale semiprelucrate,
peliculă de poliuteran, alta decât cea pentru
ambalare, materiale pe bază de celuloză
comprimate sub formă plană (semifabricate),
materiale din folii de plastic de uz industrial,
materiale din foi de plastic folosite la
fabricarea de suprafețe de lucru, substanțe
plastice semifabricate, acoperiri din polietilenă
extrudată pentru transmisia de lumină puternică
(altele decât pentru ambalare), cauciuc reciclat
amestecat cu materiale plastice, compuși de
clorură de polivinil (semiprelucrați), compuși
termoplastici sub formă de granule destinate
utilizării în producție, fibre din materiale plastice,
altele decât cele de uz textil, fibre vulcanizate,
fire din materiale plastice, altele decât cele de
uz textil, foi de polietilenă căptușită imprimabilă,
foi de polipropilenă imprimabilă, foi din plastic
etanșate la căldură folosite în procesele de
fabricație, foi transparente cu trei straturi,
din policarbonat, folie poliuretanică folosită
la laminarea sticlei, folii acrilice utilizate în
producție, folii de material plastic (produse
semifabricate), folii de plastic biodegradabile de
uz agricol, folii de polipropilenă, altele decât cele
pentru împachetare, folii din plastic stratificat
folosite în producție, folii din polietilenă (altele
decât cele pentru împachetat sau ambalat),
folii din polipropilenă, altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat, folii flexibile din
plastic, altele decât cele pentru ambalat, folii
spongioase rigide din clorură de polivinil folosite
în fabricație, folii suflate (altele decât cele
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pentru ambalat), granule din polistiren extrudat,
material plastic laminat folosit împreună cu
materiale de gravură mecanică, material plastic
în formă extrudată pentru utilizare în procesul
de producție, materiale de spumă plastică
utilizate în procesul de fabricație, materiale
din plastic reciclat pentru utilizare în producție,
materiale plastice compuse reciclate, materiale
plastice compuse reciclate folosite în procesul de
fabricație, materiale plastice extrudate (produse
semifabricate), materiale plastice extrudate
folosite în procesul de fabricație, materiale
plastice izolabile la căldură pentru producția
de capace pentru recipiente, materiale plastice
formă de fâșii (produse semifabricate), materiale
plastice laminate etanșate la căldură utilizate
în procesele de fabricație, materiale plastice
reciclate, materiale plastice semiprelucrate,
materiale plastice stratificate folosite cu
materiale de gravură computerizată, materiale
plastice stratificate pentru utilizare în producție,
materiale plastice sub formă de benzi (produse
semifabricate), materiale plastice sub formă de
foi (produse semifabricate), materiale plastice
sub formă de folii (produse semifabricate),
materiale plastice sub formă de profiluri
(produse semifabricate), materiale plastice
sub formă de tije (produse semifabricate),
materiale plastice în formă extrudată folosite
în producție, materiale plastice sub formă
de profiluri (semifabricate), materiale plastice
sub formă de blocuri (produse semifabricate),
materiale plastice sub formă de panouri (produse
semifabricate), materiale plastice sub formă
de plăci (produse semifabricate), materiale
plastice sub formă de plăci, folii, blocuri, tije
și tuburi, pelicule din clorură de polivinil (altele
decât cele pentru împachetat sau ambalat),
pelicule din materiale plastice, altele decât cele
pentru ambalaje, plastic extrudat în formă de
bare, blocuri, pelete, tije și tuburi utilizate în
procesele de fabricație, plastic semiprelucrat
sub formă de folie, plăci translucide cu
doi pereți, confecționate din policarbonat,
polietilenă topită de tip spunbond folosită
în fabricație, polistiren (semifinisat), spumă
poliamidică, spumă poliuretanică (semifabricat),
spumă poliuretanică sub formă de benzi pentru
utilizare în producție, spumă poliuretanică sub
formă de profiluri folosite în fabricație, spumă
poliuretanică sub formă de blocuri, tije și bare
din plastic, fibre minerale, azbest, azbest brut
și semiprelucrat, azbest folosit la fabricarea
garniturilor de frână, carton de amiant, coarde
și sfori din amiant, fetru din amiant, fibre de
azbest, foi de azbest, fire de azbest, foi de
grafit pentru izolare, hârtie din amiant, lână de
piatră, lână de zgură, lână minerală folosită ca

izolant în construcții, lână minerală folosită la
fabricarea mediilor de filtrare, materiale nețesute
din fibre de azbest, materiale nețesute realizate
din azbest, mică, mică brută sau semiprelucrată,
mucava de amiant, plase din amiant, plăci
de azbest, praf de azbest, pânze de azbest,
tălpi din azbest, țesături de amiant, țesături de
azbest, țesături întărite (azbest), rășini extrudate,
rășini artificiale sub formă de bare destinate
utilizării în producție (produse semifinite), rășini
artificiale sub formă de blocuri destinate utilizării
în producție (produse semifinite), rășini artificiale
sub formă de bucăți destinate utilizării în
producție (produse semifinite), rășini artificiale
sub formă de granule destinate utilizării în
producție (produse semifinite), rășini artificiale
sub formă de tuburi destinate utilizării în
producție (produse semifinite), rășini artificiale în
formă extrudată destinate utilizării în producție,
rășini extrudate destinate utilizării în producție,
rășini sintetice sub formă de bară folosite la
fabricație, rășini sub formă extrudată de uz
industrial general, poliester, fibre din poliester
țesute (altele decât cele pentru uz textil), folii din
poliester (altele decât cele pentru împachetare
sau ambalare), folii din poliester (altele decât
cele pentru împachetat sau ambalat), rășini
acrilice (produse semifinite), amestecuri de rășini
cu filer folosite ca produse intermediare, balata
artificială, benzi impregnate cu rășini pentru
fabricarea componentelor aerospațiale, ebonită,
compoziții de rășini sintetice (semiprelucrate)
pentru scopuri industriale, cauciuc sintetic sub
formă de pudre, cauciuc sintetic sub formă
de granule, cauciuc sintetic sub formă de foi,
cauciuc sintetic sub formă de blocuri, cauciuc
sintetic sub formă de baloți, cauciuc sintetic
folosit în fabricație, benzi sintetice microporoase
pentru fabricarea de îmbrăcăminte de protecție,
benzi impregnate cu rășini pentru fabricarea
pieselor pentru aplicații aerospațiale, fibre
chimice, nu pentru uz textil, fibre de azbest,
nu pentru uz textil, fibre din aramidă folosite
la fabricarea cablurilor de ascensor, fibre din
aramidă, nu pentru uz textil, fibre din rășini
polimerice (altele decât cele pentru uz textil),
fibre sintetice, altele decât cele pentru uz textil,
fire de fibre de ceramică (altele decât cele
pentru uz textil), foi din rășini acrilice folosite la
fabricarea sticlei laminate, foi din viscoză (produs
semifabricat), foi sintetice microporoase folosite
în fabricație, foi sintetice microporoase pentru
fabricarea de îmbrăcăminte de lucru de protecție,
foi sintetice microporoase pentru fabricarea de
îmbrăcăminte pentru protejarea de ploaie, foi
sintetice microporoase pentru fabricarea de
îmbrăcăminte de protecție, fibră de sticlă și
vată de sticlă, materiale de izolație din fibră
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de sticlă destinate utilizării în construcții, acetat
de celuloză, acetat de celuloză semiprelucrat,
celuloză regenerată folosită în procesul de
fabricație, plăci din acetat de celuloză folosite
în fabricație, peliculă din acetat de celuloză
utilizată în producția de benzi adezive sensibile
la presiune, fibră de carbon, fibre de carbon
folosite în industrie, fibre de carbon neprelucrate,
fibre de carbon în stare brută (altele decât cele
pentru uz textil), fibre de carbon, altele decât
cele pentru uz textil, fire de fibre de carbon
(altele decât cele pentru uz textil), material din
cauciuc sintetic folosit la fabricarea de tălpi
pentru pantofi, materiale din fibră de carbon
impregnate cu rășini, materiale impregnate cu
rășini pentru fabricarea componentelor, nailon
turnat autolubrifiant folosit în fabricație, nailon
turnat folosit în fabricație, pânze din vâscoză,
altele decât cele pentru ambalare, rășini
artificiale sub formă de foi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), rășini acrilice
transparente care conțin plase conductive,
rășini cu adaos de sticlă (semiprelucrate sau
semifabricate), rășini de poliester nesaturat
expandat (semiprelucrate), rășini de poliester
sintetic nesaturate (semifabricate), rășini de uree
(semiprelucrat), rășini de uree-formaldehidă,
rășină din polietilenă (semifabricat), rășină
sintetică din polietilenă (semiprelucrată) pentru
mulaje din spumă, rășini din clorură de
polivinil (semifabricate), rășini folosite la
înnădirea cablurilor, rășini pe bază de
polimeri termoplastici, semiprelucrate, folosite
la fabricarea cateterelor cu balon, rășini pe
bază de polimeri termoplastici, semiprelucrate,
folosite în procesul de fabricație, rășini pentru
controlarea proprietăților de curgere a lichidelor,
rășini pentru controlarea vâscozității lichidelor,
rășini poliamidice semifabricate folosite în
fabricație, rășini poliamidice semifabricate sub
formă de foi, rășini poliamidice semifabricate
sub formă de folii, rășini poliesterice nesaturate
(semifabricate), rășini polimerice semiprelucrate
sub formă de baloți, rășini polimerice
semiprelucrate sub formă de benzi, rășini
polimerice semiprelucrate sub formă de fibre,
rășini semiprelucrate pe bază de polimeri,
rășini polimerice semiprelucrate sub formă
de plăci, rășini sintetice (produse semifinite),
rășini semiprelucrate pe bază de polimeri
sintetici, rășini sintetice care pot fi modelate
(semiprelucrate), rășini sintetice cu adaos
de fibre de carbon utilizate în producție,
rășini sintetice expandate (semiprelucrate),
rășini sintetice pentru reparații, rășini sintetice
semiprelucrate, rășini sub formă lichidă
(semiprelucrate), rășini sintetice sub formă de
foi folosite la fabricație, rășini termoplastice

(semiprelucrate), viscoză (foi de -, altele decât
cele pentru ambalaj), accesorii de cauciuc
pentru scări, apărătoare pentru linii de comandă
confecționate din cauciuc natural, apărătoare
pentru linii de comandă confecționate din
cauciuc sintetic, suporturi de spumă pentru
aranjamente florale, articole confecționate din
cauciuc sintetic pentru îmbinare, articole din
cauciuc pentru îmbinări, articole din materiale
plastice spongioase folosite ca baze pentru
decorațiunile florale, articole din materiale
plastice spongioase folosite ca baze pentru
ofrande florale, bandă adezivă fotografică,
bandă anticorosivă, bandă de fixare pentru
pereți din rigips, batiuri de motor din cauciuc
sintetic pentru ambarcațiuni, batiuri de motor
din cauciuc pentru ambarcațiuni, bandă pentru
geamuri din sticlă, benzi de camuflaj folosite la
vânătoare, benzi de cauciuc pentru protejarea
canturilor mobilierului, benzi din cauciuc pentru
fixarea sticlei, garnituri de cauciuc pentru
borcane, borduri de cauciuc pentru scări,
cleme de cauciuc pentru cabluri, cleme de
cauciuc pentru cabluri plate, compuși de
îmbinare cu filet, conectori de îmbinare (din
cauciuc) pentru cabluri neelectrice, distanțiere
(de cauciuc) folosite împreună cu cablurile
optice, distanțiere de cauciuc folosite împreună
cu panourile sandviș, distanțiere din fibre
vulcanizate pentru utilizarea cu cabluri optice,
fibre de plastic destinate utilizării la fabricarea
inserțiilor pentru anvelope pneumatice, filamente
abs semiprelucrate folosite la imprimarea
3d, filamente de plastic pentru imprimare
în 3d, filamente pla semiprelucrate folosite
la imprimarea 3d, filamente termoplastice
semiprelucrate folosite la imprimarea 3d, foi de
plastic cu înveliș adeziv destinate utilizării în
producție, folii antiaburire din material plastic
pentru oglinzi retrovizoare de vehicule, folii
din materiale plastice de uz agricol, folii
din vinil folosite la fabricarea de articole
gonflabile, garnituri confecționate din cauciuc
pentru motoare, garnituri confecționate din
cauciuc pentru transmisii, garnituri confecționate
din cauciuc pentru țevile de eșapament, garnituri
de cauciuc pentru borcane, inele de etanșare din
cauciuc, inele de etanșare din cauciuc sintetic,
inele de etanșare din fibră vulcanizată, lipit
(fire pentru - din materiale plastice), garnituri
de ambreiaj și frână, materiale semiprelucrate
pentru garnituri de frână, garnituri de frână
semiprelucrate, straturi de foi pentru garnituri de
frână semiprocesate pentru vehicule, garnituri
pentru ambreiaje, benzi adezive, benzi și filme,
adezive (benzi - altele decât cele utilizate în
medicină, papetărie, menaj), bandaje adezive
(altele decât cele pentru uz casnic, medical
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sau papetărie), bandă adezivă antialunecare
pentru aplicare pe pardoseală, bandă adezivă,
bandă adezivă de mascare, bandă adezivă
izolatoare, bandă adezivă, alta decât cea pentru
uz casnic, medical sau pentru papetărie, bandă
de mascare, bandă de tivire pentru covoare,
bandă izolantă de uz industrial, bandă izolatoare
adezivă, bandă pentru covoare (alta decât cea
pentru uz casnic), benzi acoperite cu adeziv
pentru utilizare în producție, benzi acoperite
cu adeziv folosite în fabricație, benzi adezive
(altele decât pentru uz casnic, medical sau în
papetărie), benzi adezive altele decât cele pentru
medicină, papetărie sau menaj, benzi adezive
cu două fețe (altele decât cele pentru papetărie,
uz casnic sau medical), benzi adezive etanșe
pentru jgheaburi de dolie, benzi adezive etanșe
pentru refecarea acoperișurilor, benzi adezive
etanșe pentru țiglele coastei acoperișului,
benzi adezive izolatoare, benzi adezive pentru
ambalare, nu pentru papetărie, nu de uz
medical sau casnic, benzi adezive pentru
sigilarea cartoanelor pentru uz industrial sau
comercial, benzi adezive pentru uz tehnic, benzi
adezive, altele decât cele utilizate în medicină,
papetărie sau menaj, benzi autoadezive pentru
ambalat, nu pentru papetărie, și nu de uz
medical sau casnic, benzi autoadezive pentru
împachetare, benzi autoadezive, altele decât
pentru papetărie, uz medical sau casnic, benzi
cu adeziv folosite în industrie, benzi cu adeziv
folosite cu covoare, benzi cu adeziv folosite cu
materiale de acoperire a pardoselii, benzi cu
adeziv pentru fixarea covoarelor, benzi cu adeziv
pentru fixarea covoarelor pentru prevenirea
alunecării, benzi cu adeziv pentru fixarea
materialelor de acoperire a pardoselii, benzi cu
adeziv pentru fixarea materialelor de acoperire
a pardoselii pentru prevenirea alunecării, benzi
de ambalare adezive, altele decât cele pentru
uz casnic sau papetărie, benzi de etanșare
cu adeziv pentru îmbinări pentru acoperișuri,
benzi pentru mascare (adezive) altele decât
cele pentru papetărie, uz casnic sau medical,
foi acoperite cu adeziv folosite în fabricație, foi
de plastic autoadezive de uz industrial, foi din
plastic acoperite cu adeziv, folii acoperite cu
adeziv folosite în fabricație, folii acoperite cu
adeziv pentru utilizare în producție, hârtii pentru
mascare (adezive) altele decât cele pentru
papetărie, uz casnic sau medical, materiale
adezive sub formă de benzi (altele decât de uz
casnic, medical, de papetărie), materiale adezive
sub formă de fâșii (altele decât pentru uz casnic,
medical, papetărie), peliculă de îmbinare pentru
laminare la cald cu material imprimat, materiale
plastice extrudate sub formă de bare destinate
utilizării în producție, materiale plastice extrudate

sub formă de blocuri destinate utilizării în
producție, materiale plastice extrudate sub formă
de bucăți destinate utilizării în producție, pelicule
polimerice destinate utilizării în producție,
opritoare din cauciuc pentru ferestre, opritoare
din cauciuc pentru uși, materiale plastice
extrudate sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție, mânere de cauciuc celular
flexibil, materiale plastice extrudate sub formă
de granule destinate utilizării în producție,
materiale plastice extrudate sub formă de coli
destinate utilizării în producție, membrane și
materiale de filtrare sintetice semiprocesate,
căptușeli sintetice folosite la filtrare, pentru
filtre, materiale filtrante (materiale plastice sau
spongioase semiprelucrate), materiale filtrante
din folii semiprelucrate din plastic, membrane
de secvențiere de celuloză, membrane de
secvențiere din derivați de celuloză, membrane
impermeabile din fibră vulcanizată, membrane
de secvențiere din poliamide, membrane
de secvențiere din polifluorură de viniliden,
membrane de transfer din celuloză, membrane
de transfer din fluorură de poliviniliden,
membrane de transfer din poliamide, membrane
de transfer din produse derivate din celuloză,
membrane impermeabile confecționate din
polimeri, membrane impermeabile din cauciuc,
membrane impermeabile utilizate în producție,
membrane polimerice, membrane polimerice
reticulare sub formă de fibră tubulară, membrane
polimerice reticulare sub formă de foi, membrane
poroase polimerice sub formă de fibră goală,
membrane poroase polimerice sub formă de
foi, produse de filtrare din fibră de sticlă
vândute sub formă de role, mulaje din ebonită,
matrițe de injecție pentru piese de motor de
automobile, materiale plastice sub formă de
mulaje pentru utilizare ca materiale pentru
căptușit în ambalare, materiale plastice pentru
turnare prin injectare, cofraje din cauciuc folosite
la producția de pavele de piatră decorative,
cofraje din cauciuc folosite la producția de
pavele de piatră, cauciuc semifinisat sub formă
de mulaje, cofraje din cauciuc folosite la
producția de borduri pentru alei, materiale
pentru refacerea și repararea anvelopelor,
benzi de rulare de cauciuc pentru reșaparea
pneurilor, material de cauciuc pentru reșaparea
anvelopelor, pneuri (cauciuc pentru reșaparea
-lor), cauciuc pentru reșaparea pneurilor ,
materiale pentru amortizare și ambalare,
amortizoare pentru vibrații, ambalaj din cauciuc,
ambalaje de protecție de cauciuc, ambalaje
din cauciuc (amortizare și umplutură), ambalaje
din cauciuc (căptușire), amortizoare de cauciuc
pentru dane de descărcare, amortizoare din
cauciuc pentru utilaje industriale, amortizoare din
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cauciuc împotriva vibrațiilor, amortizoare-tampon
din cauciuc pentru mașinăriile industriale,
articole confecționate din cauciuc cu rol de
amortizare a șocului, articole confecționate din
cauciuc folosite la atenuarea vibrațiilor, articole
confecționate din cauciuc sintetic folosite la
absorbția șocurilor, articole confecționate din
cauciuc folosite la suprimarea vibrațiilor, articole
confecționate din cauciuc sintetic folosite la
atenuarea vibrațiilor, articole confecționate din
cauciuc sintetic folosite la suprimarea vibrațiilor,
așchii sau granule din cauciuc pentru utilizarea
ca înveliș al solului terenului de joacă, bandă de
izolare împotriva vibrațiilor, capace din cauciuc
(pentru recipiente industriale de ambalat),
capitonare cu cauciuc, cauciuc expandat cu pori
închiși pentru amortizare, cauciuc expandat cu
pori închiși pentru atenuarea vibrațiilor, căptușeli
antișoc din cauciuc, căptușeli pentru containere
de transport, căptușire de cauciuc pentru
containere de transport, căptușiri din cauciuc
destinate ambalării în containere de transport,
dispozitive de etanșare din cauciuc pentru
containere de transport, dopuri din cauciuc
(pentru recipiente de ambalare industrială), foi
de cauciuc pentru blocare, foi din cauciuc
pentru ambalare, folie din acetat de celuloză
utilizată ca material de împachetare (alta decât
cea folosită pentru ambalare), folie din plastic
pentru împachetare, protecție sau umplere (alta
decât cea folosită pentru ambalare), granule
din polistiren extrudat pentru ambalare, izolație
antișoc din cauciuc, lianți de cauciuc, manșoane
de cauciuc pentru protejarea articolelor împotriva
deteriorărilor în urma impactului, manșoane din
cauciuc pentru protecția organelor de mașini,
material de ambalare, material de capitonat din
cauciuc sau materiale plastice, materiale de
ambalare, materiale de amortizare din cauciuc
montate pe ziduri de chei pentru prevenirea
de daune la docuri, vapoare și ambarcațiuni,
materiale de căptușire din cauciuc, materiale
de căptușire din plastic pentru containere de
transport, materiale de etanșare, materiale de
etanșare (umplutură) din cauciuc sau din plastic,
materiale de umplutură din plastic, materiale
de umplutură din cauciuc pentru containere de
transport, materiale plastice sub formă de fulgi,
folosite la căptușire, materiale plastice sub formă
de fulgi pentru utilizare sub formă de materiale
de căptușit în ambalare, materiale de umplutură
din plastic pentru containere de transport,
produse de ambalat sub formă de pungi
(plicuri) din cauciuc, pungi din cauciuc pentru
ambalarea mărfurilor (plicuri sau săculețe),
recipiente de ambalat din cauciuc, recipiente
industriale din cauciuc pentru ambalare, saci
din ebonită pentru împachetare, secțiuni profilate

din cauciuc pentru ambalat, spumă de ambalat
sub formă de foi, spumă de poliuretan de
mică densitate pentru ambalat, spumă turnată
pentru ambalare, săculeți (învelitori, cutii) pentru
ambalaj, din cauciuc, șaibe din cauciuc sau
din fibre vulcanizate, tampoane amortizoare
din cauciuc, tampoane amortizoare din cauciuc
pentru utilaje industriale, acoperiri de role din
cauciuc, acoperiri din cauciuc pentru protejarea
componentelor electrice, acoperiri elastomerice
pentru protejarea suprafețelor în perimetrele
folosite la sablare, capace de cauciuc pentru
comutatoare, căptușeli din azbest, eclise de
îmbinare nemetalice, filme plastice stratificate
pentru ferestre, foi amplasate sub podele, din
cauciuc, foi de vinil pentru agricultură, foi
din polietilenă extrudată pentru construcția de
clopote de sticlă, foi din polietilenă extrudată
pentru construcția de sere, foi elastomerice
pentru protejarea suprafețelor din zonele de
împroșcare cu alice metalice, folie din plastic
destinată utilizării în procesul de laminare a
hârtiei, folie din plastic vopsită destinată utilizării
pe ferestre, folii antireflex, pentru geamuri,
folii de mascare, folii de mascare pentru
ferestre, folii de materiale plastice pentru uz
agricol, folii de plastic nuanțate folosite pe
geamuri de vehicule, folii de polietilenă folosite
la clopote, folii de polietilenă pentru așezare
pe sol pentru suprimarea buruienilor, folii de
protecție împotriva razelor ultraviolete pentru
vehicule, folii din plastic folosite în horticultură,
folii din plastic folosite în silvicultură, folii
din polietilenă pentru așezare peste cadrele
structurilor agricole, folii din polietilenă pentru
așezare peste cadrele structurilor horticole, folii
laminate pentru aplicare la un substrat, materiale
cu efect de mască folosite în imprimerie pentru
blocarea radiațiilor, materiale de protecție cu
suprafață din materiale plastice stratificate,
învelitori din vinil pentru exterioare de vehicule,
pelicule reflectorizante de plastic destinate
utilizării pe geamuri, pelicule reflectorizante de
plastic destinate utilizării pe geamuri de vehicule,
peliculă de mascare pentru utilizare în fotografie
și arte grafice, peliculă pentru acoperire cu
compost, plăci din plastic pentru prevenirea
creșterii buruienilor, polietilenă pentru acoperirea
semințelor, polietilenă pentru acoperirea solului,
polietilenă pentru acoperirea plantelor, plăcuțe
de cauciuc celular flexibil, polimeri elastomerici
sub formă de blocuri destinați utilizării în
producție, polimeri elastomerici sub formă de
folii destinați utilizării în producție, protecții de
cauciuc pentru colțuri, punți pentru cabluri din
cauciuc pentru protecția cablurilor, racorduri de
dilatare flexibile, rosturi de dilatare cu elastomeri,
rosturi de dilatare textile, rosturi de dilatație
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rezistente la foc, rosturi de expansiune folosite la
construcția de pardoseli, rosturi de expansiune
folosite la construcția de pereți, șaibe de cauciuc
pentru buloane de tracțiune, șaibe cu resort,
de cauciuc, șaibe de cauciuc pentru protecția
buloanelor de ancorare, șaibe de cauciuc pentru
protecția cârligelor, spumă poliuretanică sub
formă de blocuri, folosită la aranjamente florale,
suporturi de distanțare (din cauciuc), suporturi
de spumă pentru aranjamente florale, șaibe de
cauciuc pentru protecția șuruburilor, șaibe de
cauciuc pentru protejarea buloanelor, șaibe din
cauciuc (altele decât cele pentru robinete de
apă), șaibe din cauciuc pentru formarea de
îmbinări etanșe (altele decât cele pentru robinete
de apă), șaibe din fibră vulcanizată pentru
protecția bolțurilor, șaibe din fibră vulcanizată
pentru protecția bolțurilor de legătură, șaibe
din fibră vulcanizată pentru protecția buloanelor
de ancorare, șaibe din fibră vulcanizată pentru
protecția cârligelor, șaibe din fibră vulcanizată
pentru protecția șuruburilor, articole decorative
(insigne) confecționare din cauciuc, articole
decorative (insigne) confecționare din mică,
figurine confecționate din cauciuc, pelicule
decorative de plastic sub formă de produse
semifinisate, statuete fabricate din cauciuc,
garnituri de etanșare, materiale de etanșare
și filtre, agenți de etanșare elastomerici sub
formă de paste extrudabile pentru îmbinări,
agenți de etanșare folosiți în industria
construcțiilor, agenți de etanșare pentru industria
construcțiilor, ambalaje interioare de protecție
din azbest, ambalaje interioare de protecție
din cauciuc, ansambluri pentru etanșare
(nemetalice), articole confecționate din cauciuc
pentru etanșare, articole confecționate din
cauciuc sintetic pentru etanșare, articole din
cauciuc folosite la etanșarea tuburilor, articole
din cauciuc folosite la etanșarea țevilor, articole
gonflabile pentru etanșarea camerelor închise
pentru a permite sudarea, articole gonflabile
pentru etanșarea camerelor închise pentru
a permite tăierea, articole gonflabile pentru
etanșarea conductelor pentru a permite sudarea,
articole gonflabile pentru etanșarea conductelor
pentru a permite tăierea, bandă pentru îmbinare
de țevi, bandă adezivă utilizată cu sticlă
izolată, benzi de etanșare confecționate din
cauciuc, benzi de etanșare confecționate din
cauciuc sintetic, benzi de etanșare din mastic
bituminos metalizate (altele decât cele pentru
construcții), benzi de etanșare nemetalice,
benzi de etanșare pentru țevi de ventilație,
benzi de mastic preformate, benzi din aluminiu
pentru etanșarea de conducte pentru încălzire,
benzi impermeabile (nemetalice) pentru uși,
benzi impermeabile (nemetalice) pentru ferestre,

benzi pentru etanșarea filetelor de țevi, benzi
pentru umplerea golurilor, benzi prefabricate
pentru etanșarea marginilor chiuvetelor, benzi
prefabricate pentru etanșarea marginilor căzilor,
benzi profilate din cauciuc expandat folosite
ca garnituri de etanșare împotriva pătrunderii
aerului, pentru ferestre, benzi profilate din
cauciuc folosite ca garnituri de etanșare la
fabricarea ferestrelor, benzi profilate din cauciuc
folosite ca garnituri de etanșare la fabricarea
ușilor, benzi profilate din cauciuc folosite ca
garnituri de etanșare împotriva pătrunderii
aerului, pentru ferestre, benzi profilate sub formă
de cauciuc spongios folosite ca garnituri de
etanșare împotriva pătrunderii aerului, pentru
uși, bumbac de etanșare, benzi profilate
din cauciuc folosite ca garnituri de etanșare
împotriva pătrunderii aerului, pentru uși, burleți
ermetici confecționați din cauciuc, burleți
ermetici confecționați din cauciuc spongios,
burleți pentru etanșare nemetalici, călăfătuire,
materiale pentru călăfătuire , căptușeli pentru
conducte (nemetalice), dopuri din cauciuc ,
cauciuc expandat cu pori închiși pentru rosturi
de etanșare, cepuri din cauciuc (dopuri),
chit, chit de etanșare, compoziții chimice
pentru căptușirea conductelor pentru prevenirea
scurgerilor, garnituri de etanșare pentru cilindri ,
compoziții chimice pentru căptușirea conductelor
pentru repararea scurgerilor, compoziții chimice
pentru obturarea scurgerilor, compoziții chimice
pentru îmbinarea și etanșarea racordurilor de
conducte, compoziții chimice pentru prevenirea
scurgerilor, compoziții din mastic pentru etanșare
și îmbinare, compoziții pentru etanșarea țevilor,
compus de etanșare pentru garnituri folosite
în industria automobilistică, căptușeli pentru
țevi (nemetalice) pentru etanșarea țevilor,
compus pentru îmbinare de țevi, compuși
adezivi de călăfătuire, compuși adezivi de
etanșare, compuși de cauciuc siliconic pentru
izolarea îmbinărilor, compuși de călăfătuire,
compuși de călăfătuire folosite la prevenirea
scurgerilor din conducte, compuși de călăfătuire
pentru etanșarea filetelor de țevi, compuși de
călăfătuire pentru etanșarea fisurilor, compuși
de etanșare (mastic), compuși de etanșare cu
filet, compuși de etanșare nemetalici pentru
îmbinări, compuși de etanșare pentru oprirea
scurgerilor din rezervoarele de petrol (alții decât
cei chimici), compuși de îmbinare a țevilor
pentru prevenirea scurgerilor, compuși izolatori,
compuși maleabili pentru utilizare la îmbinare și
etanșare, compuși pentru etanșarea rosturilor,
compuși pentru umplerea îmbinărilor, compuși
pentru îmbinare, compuși pentru îmbinare
de plăci de ghips, compuși pentru îmbinare
de țevi, compuși pentru îmbinarea de țevi
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pentru etanșarea filetelor de țevi, compuși
pentru îmbinarea țevilor pentru fisuri, dispozitive
de etanșare din material elastomeric pentru
pistoane, dispozitive de etanșare capsulate
nemetalice, dispozitive de etanșare din plastic,
dispozitive de etanșare din plastic pentru
pistoane, dispozitive de etanșare impermeabile
sub formă de calafat, dispozitive de etanșare
împotriva agenților atmosferici (nemetalice),
dispozitive de etanșare în combinații, dispozitive
de etanșare în v (nemetalice), dispozitive
de etanșare impermeabile (nemetalice) pentru
uși, dispozitive de etanșare nemetalice,
dispozitive de etanșare nemetalice pentru
cabluri, dispozitive de etanșare nemetalice
pentru pistoane, dispozitive de etanșare pentru
arbori rotativi nemetalici, dispozitive de etanșare
pentru repararea scurgerilor din sistemele de
răcire a apei, dispozitive de etanșare pentru
îmbinări între țevi, dispozitive pentru reținerea
curenților de aer pentru ferestre, dopuri din
cauciuc, dispozitive pentru reținerea curenților
de aer pentru uși, dopuri din cauciuc folosite
în fabricație, dopuri din cauciuc pentru sticle,
elemente de ermetizare a garniturilor folosite
la instalații de apă și canal, elemente de
etanșare realizate din cauciuc, fibre de plastic
folosite la fabricarea căptușelilor, fibre de
plastic folosite la fabricarea garniturilor, fibre
de plastic folosite la fabricarea garniturilor
de etanșare, garnituri, foi de cauciuc pentru
etanșare, garnituri confecționate din cauciuc,
garnituri de azbest pentru pistoane, garnituri de
azbest pentru supape, garnituri de etanșare,
garnituri de etanșare (altele decât garniturile
fibroase pentru nave), garnituri de etanșare
axiale (nemetalice), garnituri de etanșare de
grafit pentru pompe, garnituri de etanșare de
grafit pentru îmbinări, garnituri de etanșare de
uz industrial, garnituri de etanșare (nemetalice)
folosite la recipiente sub presiune placate cu
sticlă, garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
acumulatoare de lichid cu piston, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru amortizoare,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
aplicații în domeniul automobilistic, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru autoclave
sau oale sub presiune, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru conducte de gaz, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru lubrifianți, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru prevenirea
scurgerilor de lichide, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru racorduri, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru rezervoare de
stocare cu capac plutitor, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru reducerea frecării metalelor,
garnituri de etanșare din grafit pentru pompe,
îmbinări și supape, garnituri de etanșare din

grafit pentru supape, garnituri de etanșare
hidraulice, garnituri de etanșare nemetalice
(altele decât cele pentru vapoare), garnituri de
etanșare (nemetalice) folosite la recipientele
sub presiune emailate, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru ansambluri de guri de
vizitare, garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru prevenirea scurgerilor de gaze, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru suspensii
pneumatice, garnituri de etanșare nemetalice
pentru ferestre, garnituri de etanșare sub formă
de foi, garnituri de etanșare pentru conducte,
garnituri de etanșare sub formă de inele, garnituri
de etanșeizare folosite ca izolații impermeabile,
garnituri nemetalice, garnituri pentru automobile,
garnituri pentru bare, garnituri pentru camioane,
garnituri pentru etanșarea îmbinărilor, garnituri
pentru fluide, garnituri pentru guri de acces,
garnituri pentru schimbătoare de căldură,
garnituri pentru segmentele de izolare ale
pasajelor, garnituri pentru vehicule comerciale,
garnituri pentru îmbinări, garnituri pentru
îmbinări la pavaje, garnituri torice, inele de
etanșare, inele de etanșare nemetalice, inele
de etanșare nemetalice pentru axe radiale,
inele de etanșare pentru racorduri de conducte
(nemetalice), inele de etanșare pentru racorduri
de furtunuri (nemetalice), inele de etanșeizare,
inele din cauciuc folosite ca racorduri de
etanșare pentru țevi, inele pentru etanșare,
izolații din cauciuc pentru îmbinări, izolații
ignifuge, izolații pentru sudurile din caroseria
vehiculelor, masticuri de etanșare pentru țevi,
mastic pentru etanșarea rosturilor, material
adeziv și compus de călăfătuire, material de
etanșare din cauciuc pentru călăfătuire și
lipire, materiale de etanșare adezive pentru
uz general, material de garnituri, materiale de
etanșare din cauciuc siliconic, materiale de
etanșare elastomerice impermeabile la gaze,
materiale de etanșare din silicon pentru uz
general, învelișuri din rășini sintetice rezistente
la uleiuri pentru etanșarea suprafeței, materiale
de etanșare elastomerice impermeabile la
lichide, materiale de etanșare elastomerice
impermeabile la vapori, materiale de etanșare
pentru capacele rosturilor de dilatație, materiale
de etanșare pentru clădiri, materiale de etanșare
pentru îmbinări în construcții, materiale de
izolare împotriva curenților de aer confecționate
din benzi de cauciuc, materiale de izolare
împotriva curenților de aer sub formă de
burleți, materiale de umplere pentru formarea
de dispozitive de etanșare, materiale de
umplutură pentru rosturi de expansiune pentru
poduri, materiale de umplutură pentru rosturi
de expansiune pentru pavaje, membrane de
etanșare nemetalice, materiale pentru etanșare
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și izolare, producție de protecție antirugină,
produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, produse de etanșare cu silicon,
produse de etanșare împotriva prafului, profiluri
de etanșare nemetalice, profiluri de etanșare
nemetalice pentru ferestre, racordare de
cilindru (etanșări), umpluturi pentru rosturi de
dilatare , rășini folosite la formarea unei
pelicule rezistente la praf pe pereți, rășini
folosite la formarea unei pelicule rezistente la
praf pe podele, scurgeri (compoziții chimice
pentru obturarea -lor), simeringuri (etanșare),
simeringuri de ulei pentru vehicule, simeringuri,
simeringuri nemetalice, tampoane din cauciuc,
umpluturi pentru garnituri de etanșare, șnururi
din azbest, umpluturi pentru îmbinări de
panouri, conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice, bandaje
pentru furtunuri, articole de cauciuc folosite
la conectarea tuburilor, armături nemetalice
pentru conducte, armături nemetalice pentru
conducte de aer comprimat , acoperiri pentru
furtunuri, accesorii (nemetalice) pentru țevi
flexibile, cleme pentru țevi, din cauciuc, cleme
de cauciuc pentru țevi, clapete din cauciuc,
coliere din cauciuc pentru fixarea conductelor,
căptușeli de cauciuc pentru conducte, căptușeli
de cauciuc pentru tuburi, căptușeli din cauciuc
sintetic pentru conducte, căptușeli din cauciuc
sintetic pentru tuburi, compuși pentru îmbinarea
țevilor pentru prevenirea ruginii, conducte din
cauciuc siliconic, conducte flexibile de plastic
destinate utilizării la țevării, conducte flexibile
din cauciuc siliconat întărit cu material, conducte
flexibile din cauciuc întărit cu material sintetic,
conducte flexibile nemetalice, conducte izolate
nemetalice, conducte izolatoare nemetalice,
conducte semirigide nemetalice folosite cu
lichide sub presiune, conducte subterane
nemetalice, conectori nemetalice pentru tuburi,
conectori nemetalice pentru țevi, conectori
pentru conducte (nemetalice) pentru liniile de
carburant, coturi nemetalice pentru conducte,
coturi nemetalice pentru țevi rigide, cuplaje
(nemetalice) folosite împreună cu furtunurile
de mare presiune, cuplaje (nemetalice) pentru
tuburi, cuplaje (nemetalice) pentru conducte
flexibile, cuplaje din cauciuc pentru tuburi,
cuplaje din cauciuc pentru țevi, cuplaje
nemetalice folosite împreună cu furtunurile,
cuplaje nemetalice pentru furtunuri de incendiu,
cuplaje nemetalice pentru țevi rigide, cuplaje
și îmbinări nemetalice pentru țevi, dispozitive
de etanșare nemetalice pentru conducte,
distanțiere de țevi nemetalice, extensiuni
nemetalice
pentru
conducte,
extensiuni
nemetalice pentru conducte (piese de țevi de

apă rigide), fitinguri nemetalice pentru țevi,
fitinguri pentru furtunuri (nemetalice), fitinguri
pentru țevi (racorduri) nemetalice, fitinguri pentru
țevi (racorduri) nemetalice (piese pentru țevi
de apă rigide), fitinguri, nu din metal, pentru
țevi flexibile, furtun cu cot cu flanșă, furtun
flexibil din bumbac cu plasă de sârmă, furtun
flexibil din cânepă cu inserții de sârmă, furtun
flexibil din cânepă cu plasă de sârmă, furtun
flexibil din materiale plastice cu inserții de
sârmă, furtun flexibil din materiale plastice
cu plasă de sârmă, furtun flexibil din plastic,
furtun flexibil nemetalic realizat din clorură de
polivinil, furtun microporos nemetalic folosit în
agricultură, furtun microporos nemetalic folosit
în horticultură, furtun semifabricat, furtun întărit
cu fibră de sticlă pentru căptușirea structurilor în
formă de canal, furtunuri adaptate pentru irigație,
furtunuri confecționate din cauciuc, furtunuri
confecționate din materiale textile, furtunuri
de aer condiționat, furtunuri de aer, furtunuri
de apă din cauciuc, furtunuri de apă de uz
casnic, furtunuri de apă din material textil,
furtunuri de apă din plastic, furtunuri de apă
pentru grădină, furtunuri de apă pentru irigații,
furtunuri de cauciuc, furtunuri de conectare
pentru injectoare de vehicule, furtunuri de
mare presiune din fibră vulcanizată, furtunuri
de mare presiune din material textil, furtunuri
de plastic de uz agricol, furtunuri de plastic
destinate utilizării la țevării, furtunuri de radiator
nemetalice, furtunuri din cauciuc, furtunuri din
cauciuc de uz agricol, furtunuri din cauciuc
pentru aparatele de aer condiționat, furtunuri din
materiale textile, furtunuri flexibile din bumbac
cu inserții de sârmă, furtunuri flexibile din
cauciuc, furtunuri flexibile din cauciuc întărite cu
materiale textile sintetice, furtunuri flexibile din
materiale plastice, furtunuri flexibile din silicon
întărite cu materiale textile, furtunuri flexibile
nemetalice din cauciuc ranforsat cu cordoane,
furtunuri flexibile nemetalice din cauciuc sintetic
ranforsat cu material textil, furtunuri flexibile
nemetalice din cauciuc întărite cu sârmă,
furtunuri flexibile nemetalice realizate din
cauciuc, furtunuri flexibile nemetalice realizate
din cauciuc sintetic, furtunuri flexibile nemetalice
realizate din materiale textile, furtunuri flexibile
pentru folosirea la irigații, furtunuri flexibile
pentru transportul lichidelor, furtunuri flexibile
preizolate îmbinate (nemetalice), furtunuri
flexibile preizolate îmbinate (nemetalice) folosite
la motoarele vehiculelor, furtunuri flexibile
realizate din cauciuc, furtunuri hidraulice din
cauciuc, furtunuri hidraulice din plastic, furtunuri
flexibile realizate din materiale polimerice,
furtunuri (nemetalice) pentru ambarcațiuni,
furtunuri hidraulice (nemetalice, altele decât
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piesele sistemelor de vehicule hidraulice),
furtunuri industriale din cauciuc, furtunuri
industriale din plastic, furtunuri nemetalice de
cuplare pentru radiatoarele vehiculelor, furtunuri
nemetalice de presiune, furtunuri nemetalice
de uz industrial, furtunuri nemetalice pentru
păcură, furtunuri nemetalice pentru radiatoarele
vehiculelor, furtunuri pentru aer, nu din metal,
furtunuri nemetalice subterane, furtunuri pentru
semințe (nemetalice), furtunuri pentru unelte
pneumatice, furtunuri poroase pentru irigații,
furtunuri întărite cu fibre de sticlă, inele
impermeabile pentru instalațiile de țevi, garnituri
nemetalice pentru țevi de aer comprimat flexibile,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
conducte, furtunuri realizate din materiale textile
țesute, căptușite cu elastomer, furtunuri reglabile
nemetalice, joncțiuni pentru țevi (nemetalice),
învelișuri din cauciuc pentru țevi, folosite pentru
protecție, îmbinări pentru țevi (nemetalice),
manșoane de cuplare nemetalice pentru tuburi,
manșoane de cuplare nemetalice pentru țevi,
manșoane de identificare din cauciuc pentru
conducte, manșoane de identificare din cauciuc
pentru țevi, manșoane de identificare din plastic
pentru conducte, manșoane de identificare
din plastic pentru țevi, manșoane de suport
pentru țevi (cauciuc), manșoane nemetalice
pentru furtunuri, manșoane pentru coloane
de stabilizare (nemetalice) pentru prăjini de
foraj, manșoane pentru țevi, piese nemetalice
de îmbinare pentru furtunuri, furtunuri din
pânză de in , racorduri, racorduri cu cot
(nemetalice) pentru conducte flexibile, racorduri
de țeavă nemetalice, racorduri de țevi compuse
în principal din plastic, racorduri de țevi
nemetalice, racorduri de țevi nemetalice (piese
de țevi de apă rigide), racorduri nemetalice
pentru furtun, racorduri nemetalice pentru tuburi,
racorduri nemetalice pentru țevi, racorduri
nemetalice pentru țevi rigide, racorduri pentru
tuburi (nemetalice), racorduri pentru îmbinări
(nemetalice) pentru conducte, racorduri, nu din
metal, pentru țevi flexibile, țevi de racordare
pentru radiatoare de vehicule , seturi de
garnituri pentru supape, furtunuri de stropit ,
supape din cauciuc sau fibră vulcanizată (cu
excepția componentelor de mașini), supape
antiretur din cauciuc, supape de cauciuc
sintetic, supape din fibră vulcanizată, tub de
cauciuc pentru extremitatea cablurilor, țevi
confecționate din cauciuc pentru autovehicule,
țevi confecționate din material flexibil sintetic,
țevi din plastic izolate termic, țevi din plastic
pentru autovehicule, țevi flexibile din plastic
destinate utilizării la țevării, țevi flexibile din
plastic pentru transportul gazelor naturale, țevi
pentru furtunuri flexibile din plastic, țevi pentru

stropire (nemetalice), țevi pentru stropit (udat),
tub de cauciuc pentru înnădirea cablurilor,
tub termoplastic retractabil la cald pentru
gestionarea firelor electrice, tuburi (nemetalice)
pentru irigație, tuburi (nemetalice) pentru stropire
cu apă, tuburi de furtun din cauciuc, tuburi
din cauciuc siliconic termocontractabili, tuburi
din nailon, tuburi flexibile (nemetalice) pentru
transportul mediilor gazoase, tuburi flexibile
care conțin fibre de carbon, tuburi flexibile
(nemetalice) pentru transportul lichidelor, tuburi
microporoase nemetalice folosite în agricultură,
tuburi microporoase nemetalice folosite în
arboricultură, tuburi microporoase nemetalice
folosite în horticultură, tuburi și țevi din cauciuc,
valve din cauciuc sau din fibre vulcanizate
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele, bastoane, umbrele și parasolare,
blană artificială, blană semiprelucrată, cutii
din piele, port-carduri de piele, materiale din
piele, huse de mobilă, din piele, hamuri
de siguranță pentru copii, articole de voiaj,
bagaje de călătorie, bagaje de mână, borsete,
casete pentru accesorii de frumusețe, cufere
și geamantane, cutii de machiaj, genți,
geamantane, etuiuri pentru carduri de credit
(portmonee), cutii de transport, genți diplomat,
genți din pânză, genți de umăr, genți de
seară, genți de călătorie, genți de cumpărături
din piele, genti de voiaj din materiale
plastice, genți tip sac, genți pentru sport,
port-bebe, mânere de valiză, mini-rucsacuri,
mape pentru foi, huse pentru bagaje, huse
pentru încălțăminte, huse pentru îmbrăcăminte,
pentru voiaj, huse pentru costume, cămăși și
rochii, ghiozdane, gentuțe cosmetice, poșete,
portmantouri, portchei, portmonee de uz general,
portmonee din piele, poșete de mână, portofele,
inclusiv portcarduri, poșete din piele, rucsacuri,
ranițe, poșetuțe, săculețe, serviete, sacoșe
textile pentru cumpărături, valize, portmonee de
piele, mape pentru documente (marochinărie),
truse de voiaj (marochinărie), curele de umăr
din piele, mape pentru documente, genți mici
de voiaj (pentru sejururi scurte), genți de voiaj
pentru îmbrăcăminte sport, geamantane mari
(cufere) de călătorie, portchei din piele, serviete
din piele, suporturi pentru bancnote, portcarduri
(marochinărie), mape (portdocumente), genti
pentru articole de toaleta vandute goale, valize
pe rotile, truse de toaletă (marochinărie), cutii
din imitații de piele, lădițe pentru cosmetice (fără
conținut), borsete pentru unelte, vândute goale,
umbrele, umbrele de soare, umbrele de golf,
genți sportive, zgărzi pentru animale, imitații de
piele, huse de șa pentru cai, sacoșe pentru
provizii, sacoșe pentru cumpărături, serviete
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pentru școlari, curele pentru patine, casete
din piele sau din piele artificială, portbebeuri
pentru transportul copiilor, genți de plajă, articole
vestimentare pentru câini, piei de animale, genți
pentru îmbrăcăminte sport, foi din imitații de
piele pentru manufacturi, foi din piele pentru
manufacturi, articole de piele vândute vrac, piele
sau imitație de piele, piele pentru pantofi, piele
pentru mobilier, șnururi din piele pentru legat
sub bărbie, produse din piele brută de ros
pentru câini, piei de bovine, cutii de pălării din
imitație de piele, membrane de intestine de vițel,
curele de piele pentru bagaje, blănuri vândute
vrac, huse din piele pentru arcuri, etichete din
piele, șevro, piele de căprioară, cu excepția
celei pentru curățare, garnituri de harnașament,
piele netăbăcită și alte tipuri de piei prelucrate
sau semiprelucrate, tefillin (filactere), curele de
umăr, crupe (părți ale crupoanelor), piele brută
sau semiprelucrată, curele din imitație de piele,
piele de poliuretan, piele pentru harnașamente,
garnituri din piele pentru mobile, moleschin
(imitație de piele), curelărie (echipamente pentru
soldați), valve din piele, șireturi din piele, curele
din piele, carton imitație de piele, ținte decorative
pentru materiale din piele, imitații de piele
vândute vrac, șnur de piele, chingi din piele,
piei tăbăcite, recipiente industriale din piele
pentru ambalare, centuri pentru umeri, valtrapuri,
zgărzi pentru pisici, zgărzi pentru animale de
companie, care conțin informații medicale, zgărzi
pentru animale de companie, funde pentru păr
destinate animalelor de companie, piese din
cauciuc pentru scări de șa, măști de față
pentru cabaline, harnașament, ochelari pentru
păsări de curte pentru prevenirea luptelor,
zăbale (harnașament), jambiere și genunchiere
pentru cai, jambiere pentru animale, căpestre
de antrenament pentru cai, traiste atașabile la
gâtul cailor (traiste cu hrană), măști de muște
pentru animale, cuverturi anti-muște pentru cai,
zgărzi electronice pentru animale de companie,
pături și cuverturi pentru animale, îmbrăcăminte
pentru animale, garnituri de harnașament din
fier, îmbrăcăminte pentru pisici, martingale
(piesă de harnașament), lesă pentru lonjare,
lese pentru animale, curele din piele (șelărie),
lese din piele, costume pentru animale, curele
pentru cai care să-i împiedice să roadă gardul
grajdului, genunchiere pentru cai, bice cu mai
multe curele (bice), cravașe de vânătoare,
centuri pentru câini, potcoave pentru cai,
potcoave de cai realizate din plastic, potcoave
metalice, potcoave de cai nemetalice, protecții
pentru copite, zgărzi pentru câini, lese pentru
câini, îmbrăcăminte pentru câini, încălțăminte
pentru câini, lese pentru animale de companie,
harnașamente pentru cai, șei pentru cai, trăgători

de șa, scărițe din metal, scări de șa, curele
pentru pinteni, apărători pentru coada cailor,
apărătoare pentru ochi (harnașament), articole
de șelărie din piele, articole de șelărie, chingi
pentru șei, paturi pentru sei, armături de șa,
cravașe pentru jochei, botnițe, geci pentru câini,
bice, bandaje pentru picioarele cailor, cergi
pentru cai, jambiere pentru cai, harnașamente,
căpestre, articole de îmbrăcăminte pentru cai,
gâtare pentru hamuri la cai, bentițe pentru cai,
frâie (harnașamente), hamuri (harnașament),
zăbăluțe, transportoare pentru animale (genți),
casete din fibre vulcanizate.
20. Adăposturi și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă și
mobilier, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, scări și
trepte mobile, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, dispozitive de fixare
nemetalice, garnituri pentru uși, porți și ferestre,
nu din metal, geamanduri, ventile, nu din metal,
încuietori și chei, nu din metal, manechine și
manechini de croitorie, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
oglinzi (sticlă argintată), paturi, așternuturi,
saltele și perne, rame, umerașe și cuiere pentru
haine, suporturi pentru haine (mobilier) și cârlige
pentru îmbrăcăminte, butoaie și putini, nu din
metal, dispozitive de închidere pentru recipiente
(nemetalice), lăzi și palete, nu din metal, sicrie
și urne funerare, suporturi (mobilier) pentru
televizoare, console (mobilier), piese de mobilier,
os de balenă, cochilii de scoici, chihlimbar,
spumă de mare, perne gonflabile, saltele
pneumatice, perdele decorative din mărgele,
garnituri nemetalice pentru paturi, așternuturi
(cu excepția lenjeriei de pat), culcușuri pentru
animale de interior, coveți nemetalice, cutii de
scule, nemetalice, cutii poștale cu picior (nu
din metal), dopuri de plută pentru sticle, stelaje
de sticle, lăzi de depozitare, mobile decorative
care produc sunete, șezlonguri prevăzute cu
apărătoare de vânt, agățători pentru haine,
umerașe și cuiere pentru haine, cârlige pentru
perdele, cuiere de haine (mobile), cârlige pentru
îmbrăcăminte, suporturi pentru haine, containere
nemetalice, role pentru perdele, vergele de
perdele, șine pentru perdele, inele pentru
perdele, cordoane pentru perdele draperii, perne
decorative, suporturi (distribuitoare) fixe de
prosoape de hârtie, distribuitoare nemetalice
fixe de șervețele, distribuitoare de prosoape
de hârtie (fixe, nu din metal), cuști pentru
animale de companie, gherghefuri pentru
brodat, statuete din lemn, ceară, ghips
sau din materiale plastice, ecrane pentru
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șeminee (mobilă), suporturi de umbrele, socluri
pentru ghivece de flori, tăblii masă, mobilier
de grădină, mese pentru birouri, suporturi
pentru pălării, scaune înalte pentru bebeluși,
numere de casă, nemetalice, neluminoase,
culcușuri pentru animale de companie, plăci de
înmatriculare, nemetalice, cartoteci (mobilier),
obiecte publicitare gonflabile, cutii de scrisori,
din lemn, suporturi pentru ziare, saltele, vase
din plastic pentru ambalare, cutii din materiale
plastice pentru ambalat, recipiente alimentare
transparente pentru utilizarea în ambalarea
pentru comercializare, perne, rafturi de magazin,
rafturi de depozitare, panouri publicitare, firme
din material plastic, polițe, module pentru
depozitare (mobilier), coșuri împletite, rame
pentru fotografii, cleme din plastic pentru
sigilarea pungilor, închizători nemetalice pentru
genți, coșuri din plastic (altele decât coșurile
de gunoi), coșuri din plastic pentru fabricarea
compostului, recipiente din plastic pentru
medicamente, recipiente din materiale plastice
formate termic (altele decât cele pentru uz casnic
și bucătărie), rezemătoare de cap gonflabile,
opritoare din lemn pentru uși, opritoare de
uși din plastic, uși de mobilier (nemetalice),
scaune de birou, scaune cu spătar rabatabil,
șezlonguri pentru transatlantice, paturi, bănci
(mobile), cutii din lemn sau din materiale plastice,
cutii pentru trusouri de nou-născuți (din lemn sau
plastic), lucrări de ebanisterie, dulapuri pentru
haine, mobilier pentru computer, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), cărucioare (mobilier),
scaune, cutii pentru jucării, dopuri de plută,
huse pentru îmbrăcăminte (garderoburi), coșuri
de dormit pentru nou-născuți, perdele de
bambus, șezlonguri, birouri, tetiere (mobilă),
tablouri de agățat chei, polițe pentru biblioteci,
dulăpioare, încuietori nemetalice, altele decât
cele electrice, cadre (rame), capră de tăiat
lemne, mobilier școlar, scaune adaptate pentru
bebeluși, scaune pentru baie, mese, cărucioare
de servit ceaiul, paturi pentru câini, pătuțuri
de voiaj pentru copii, așternuturi pentru
pisici, vitrine, tablouri de afișare, clapete
pentru țevi de drenaj, din materiale plastice,
măsuțe de toaletă, taburete, bancuri de lucru,
taburete pentru picioare, panere (coșuri) pentru
transportarea de obiecte, scări de lemn sau
din materiale plastice, dulapuri de farmacie,
covorașe de protecție, detașabile, pentru
chiuvete, plăcuțe personalizate, nemetalice,
pentru vehicule, plăcuțe de înmatriculare pentru
vehicule (nemetalice), pioneze nemetalice
pentru tapițerie, dibluri nemetalice, cuie fără
floare (știfturi), nu din metal, țarcuri pentru
bebeluși, stâlpi de zgâriat pentru pisici, rafturi
pentru depozitare, perne în formă de u, muluri

pentru mobilier, mulaje din ipsos pentru turnarea
de materiale ceramice, artă murală din lemn
în 3d, obiecte de artă din ipsos, dopuri
nemetalice pentru sticle, închizători de siguranță
rezistente la acțiunea copiilor (nemetalice)
pentru sticle, dopuri combinate din materiale
nemetalice pentru închiderea sticlelor, capace
pentru cutii de scrisori (nu din metal sau
zidărie), capsule (recipiente nemetalice), capace
din plastic pentru conserve, cutii cilindrice, nu
din metal, răchită, coșuri decorative din paie,
figurine cu eroi de acțiune (decorative) din ipsos,
sculpturi din plastic, figurine din lemn, figurine
confecționate din împletituri de ratan, suporturi
pentru cărți.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice
și de toaletă, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
veselă, articole de bucătărie și recipiente,
aspersoare, boluri pentru flori, coșuri de
flori, ghivece de flori, jardiniere, perii pentru
gazon, mănuși de grădinărit, pulverizatoare
pentru furtunuri de grădină, recipiente pentru
flori, stropitori, suporturi pentru flori, vaze,
vaze pentru flori, acvarii și vivarii, articole
pentru controlul dăunătorilor și paraziților,
colivii pentru păsări, boluri pentru peștișori,
litiere pentru animale de companie, aparate
de curățat scame, electrice sau neelectrice,
coșuri de rufe, cârlige de rufe, frânghii pentru
întins rufele, mese de călcat, încălțătoare,
suporturi de uscat haine, suporturi pentru
fiare de călcat, articole de sticlărie, bibelouri
de porțelan, busturi din porțelan, porțelanuri,
lucrări de artă confecționate din ceramică,
lucrări de artă confecționate din cristal, articole
pentru curățarea dentară, aplicatoare cosmetice,
aparate pentru demachiere, neelectrice, aparate
pentru demachiere, electrice, aparat de masaj
pentru pielea capului, aplicatoare de fard, bazine
(recipiente), boluri pentru bărbierit, bureți, bureți
de baie, bureți cosmetici, bureți de toaletă,
căzi, cuve pentru clătit, chiuvete, dispozitive
de demachiere, dispozitive pentru săpun lichid,
dozatoare de gel de duș, dozatoare de săpun,
dozatoare de săpun de mâini, dozatoare
pentru creme de îngrijire a pielii, dozatoare
pentru șampon, perii de baie, pensule de
uz cosmetic, olițe pentru copii, inele și bare
pentru suportul prosoapelor, pulverizatoare de
parfum, pulverizatoare de uz casnic, pudriere
(goale), portfarduri (accesorizate), piepteni
electrici, piepteni, perii pentru rimel, perii
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pentru igiena personală, suporturi pentru bureți,
suporturi de perete pentru săpun, suporturi
de pahare pentru baie, spatule cosmetice,
savoniere, rafturi pentru cosmetice, suporturi
pentru cosmetice, aparat pentru parfumarea
aerului, cutii pentru monezi (pușculițe), pahare,
vase de băut și articole pentru baruri, aparate
de gătit cu aburi, neelectrice, aparate de
gătit sub vid, boluri de sticlă, paie de băut,
periuțe pentru gene, ață dentară, perii, material
pentru perii, material pentru curățare, bureți
metalici, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei folosite în construcții, obiecte
din faianță, căni confecționate din ceramică,
recipiente ceramică, cădițe portabile pentru
nou născuți, coșuri de uz casnic, căni,
mixere neelectrice de uz casnic, deschizătoare
neelectrice pentru sticle, deschizătoare de sticle,
electrice și neelectrice, recipiente neelectrice
pentru încălzirea biberoanelor, sticle, planșete
de pâine, donițe, tăvi (platouri de servit), cuști
pentru animale de companie, forme pentru
prăjituri, stingătoare de lumânări, discuri de
sfeșnic, sfeșnice, bomboniere, tocuri pentru
piepteni, porțelan decorativ, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din porțelan,
bețișoare chinezești (tacâmuri), dispozitive
pentru întins haine, suporturi ramificate pentru
căni, cârpe de curățat, perii pentru sticle,
suporturi de masă pentru căni de ceai,
amestecătoare pentru cocktail-uri, agitatoare
de cafea, căni de cafea, râșnițe de cafea,
linguri de cafea, cafetiere, filtre mari de
cafea, neelectrice, servicii (veselă), servicii
de ceai (veselă), piepteni pentru animale,
seringi de glazurat, forme pentru bucătărie,
oale de gătit, frigărui, recipiente pentru gheață,
cutii frigorifice portabile, neelectrice, tirbușoane,
electrice și neelectrice, ustensile cosmetice,
capace pentru farfurii, cești, tocătoare din lemn
pentru bucătărie, carafe, friteuze neelectrice,
sticle de băut, jgheaburi, sticle (recipiente),
borcane din sticlă, recipiente pentru bucătărie,
lăzi de gunoi, suporturi pentru ouă, pliciuri de
muște, mănuși de menaj, pocale, răzătoare,
grătare (neelectrice), tigăi non-electrice de
gătit, oale și tigăi pentru gătit (non-electrice),
recipiente termoizolante pentru alimente, seringi
pentru flori, forme pentru cuburi de gheață,
huse pentru mese de călcat, stacane, fierbătoare
neelectrice, ibrice japoneze din fontă, nonelectrice (tetsubin), suporturi pentru a sprijini
cuțitele la masă, tăvi turnante (pentru bucătărie),
servicii de lichior, sufertașe, suporturi pentru
lista de meniuri, gamele, linguri de amestecat
(ustensile de bucătărie), mopuri, suporturi pentru
șervețele de masă, inele pentru șervețele,
capete de stropitori, tampoane pentru curățare,

vase de lut, vase pentru muștar, farfurii din hârtie,
instrumente pentru tăiat coca, râșnițe de piper
manuale, arzătoare de ulei (terapie cu arome),
arzătoare de ulei esențial, cutii pentru picnic,
coșuri de hârtii, servicii pentru picnic (veselă),
pușculițe, capace pentru vase, vase, oale de
gătit sub presiune, solnițe, solnițe de piper,
cratițe, farfurioare, țevi pentru tras vin din butoaie
(pipete), palete pentru tarte, pămătufuri pentru
bărbierit, suporturi pentru întins cămăși, perii
pentru încălțăminte, limbi de încălțat pantofii,
calapoade pentru pantofi (sisteme de întindere),
strecurători, hote de bucătărie, supiere, servicii
de condimente, bureți de menaj, suporturi pentru
pămătufuri de bărbierit, sculpturi ornamentale
realizate din porțelan, seringi pentru stropit flori
și plante, veselă, altele decât furculițe, cuțite
și linguri, căni metalice cu capac, infuzoare de
ceai, cutii pentru ceai, ceainice, perii de toaletă,
truse de toaletă, suporturi pentru role de hârtie
igienică, ustensile de toaletă, periuțe de dinți,
perii încălzite electric pentru păr, perii electrice
pentru animale de companie, perii electrice
rotative pentru păr, suporturi pentru scobitori,
scobitori, tăvi de uz casnic, suporturi de farfurii
(ustensile de masă), prese pentru pantaloni,
suporturi pentru întins pantaloni, termosuri,
aparate de făcut vafe, neelectrice, tigăi de
clătite suedeze, tigăi pentru clătite, suporturi
pentru periuțe de dinți, peri pentru periuțe de
dinți, perii de dinți electrice, truse de îngrijire
dentară conținând periuțe de dinți și ață dentară,
scânduri de spălat rufe, instrumente pentru
stropire, lucrări de artă din porțelan, teracotă sau
sticlă, sticlă neprelucrată, opal, vase din sticlă,
cristaluri (sticlărie), sculpturi din sticlă, busturi
realizate din sticlă, busturi din teracotă, busturi
realizate din ceramică, figurine din teracotă, cutii
de ceramică, cutii de porțelan, cutii emailate,
cutii din metale prețioase pentru dulciuri, huse
termoizolante pentru doze, pentru menținerea
în stare caldă sau rece, curse pentru șoareci,
centuri pentru machiori, distribuitoare de peliculă
adezivă (altele decât cele fixe), răcitoare pentru
băuturi (recipiente), pudre compacte (cutii),
flacoane de sticlă (recipiente), set recipiente de
bucătărie, recipiente pentru produse de curățare
a dinților, coșuri pentru gunoiul menajer, sticle
frigorifice, cutii de sticlă, mături, produse pentru
periat, untiere, capace pentru untiere, cazane,
mănuși de curățenie din țesături, instrumente
pentru curățat, acționate manual, mănuși pentru
curățare sau pentru menaj, borcane pentru
prăjiturele, ustensile de gătit, neelectrice, periuțe
pentru sprâncene, tigăi, pâlnii, pămătufuri pentru
pudrat, shakere, dispozitive pentru amestecat
băuturi, teluri, palete neelectrice de uz casnic,
vase de metal pentru preparat înghețată si
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băuturi reci, forme de prăjituri, oliviere, cârpe
de șters praful, pudră cosmetică compactă,
capace pentru cutii de șervețele, închizători
pentru capacele de cratiță, capace de uz
universal pentru recipiente de bucătărie, capace
montate pentru recipiente de gunoi, capace
din ceramică pentru cutii de șervețele, capace
izolante pentru farfurii și vase, recipiente de
uz casnic, ustensile casnice și de bucătărie,
servicii de cafea (veselă), cafetiere neelectrice,
oale pentru gătire lentă (neelectrice), recipienți
pentru gheață, de uz casnic, recipiente portabile
multifuncționale de uz casnic, cutii de pastile,
pentru uz personal, salatiere, vase întinse,
halbe mari de bere, recipiente termoizolante
pentru băuturi, acvarii de interior, huse pentru
ceainice, dispozitive electrice pentru atragerea
și omorârea insectelor, capace pentru cești, căni
din sticlă, recipiente pentru menaj sau bucătărie,
coșuri pentru prăjit cartofi pai, damigene, pungi
de pânză de tifon folosite la gătit, cârpă pentru
ochelari, figurine din fibră de sticlă, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă, incluse în această clasă.
22. Marchize, prelate, corturi și acoperitoare
neadaptate,
corturi
interioare,
marchize
(materiale textile), prelate pentru case-remorci,
prelate pentru vehicule, corturi pentru rulote,
copertine, folii pentru sol, apărători de
muște pentru corturi, frânghii pentru rufe,
coli impermeabile pentru camping, învelișuri
impermeabile (prelate), paravanturi, paravânturi
(triere), cordoane elastice, linii de ghidaj,
vele, hamace, umplutură, nu din cauciuc,
materiale plastice, hârtie sau carton, materiale
textile fibroase brute, sacoșe și saci pentru
împachetare, depozitare și transport, pungi din
materiale textile pentru depozitarea corturilor,
scări de frânghie, frânghii/funii, șnururi, plase,
seturi de reparare a corturilor, articole textile
pentru oprit curenții de aer, plase pentru
hrănit animalele, şi anume, țevi pentru hrănirea
peștilor, piesele și accesoriile lor, lână cardată,
lână pieptănată, lână neprelucrată, lână tratată,
lână spălată, lână (materii prime), smocuri de
lână, lână brută sau tratată, păr de cal, iută,
umpluturi pentru pilote, mătase brută, gogoși
de mătase, scamă de mătase, plase și broderii
de mătase, umpluturi pentru perne, umplutură
pentru cuverturi matlasate, saci pentru dormit,
materiale de căptușire, altele decât cele din
cauciuc sau plastic pentru saci de dormit,
saci pentru depozitare, săculețe de cadou,
din material textil, săculeți de protecție pentru
spălarea ciorapilor de damă, pungi de plastic
sigilabile pentru transportul materialelor în vrac,
plase de pescuit, plase de grădină, plase

pentru păsări, plase pentru frunze, plase de
protecție folosite la grădinărit, cabluri pentru
atârnarea tablourilor, legături din plastic de uz
domestic sau în grădină, corzi pentru corturi,
marchize și prelate, prelate pentru bazin de
înot, huse de protecție (folii antipraf) pentru
utilizare în decorare, corturi pentru duș, pânză
impermeabilă, saci de iută (pentru uz industrial),
saci poștali, pânze de protecție împotriva
prafului, saci din plasă acoperită cu plastic pentru
cultivare de plante și arbori, sfoară de ambalaj,
sfori pentru baloți, șnur pentru ambalaj, sfori
de cânepă, plase de camuflaj, prelate pentru
vehicule neajustate, cabluri de remorcare pentru
vehicule, chingi pentru jaluzele, funii nemetalice.
23. Fire cardate sub formă de fibre naturale de
uz textil, ațe și fire din fibre chimice (de uz textil),
janilie (fire), fire îmbinate pe bază de bumbac,
fire și ațe acoperite de cauciuc pentru uz textil,
fire pentru brodat, lână pentru tricotare manuală,
fire din fibră metalică de uz textil, fire de cauciuc
de uz textil, mătase filată, fire pentru uz textil,
fire metalice pentru broderie, fire ceruite, fire de
uz textil, fire din material sintetic de uz textil, fire
și ațe filate, lână filată, fire de brodat, fire de
peticit, fire de iută, ațe și fire, fire, fire de in, fire
elastice de uz textil, fire din materiale plastice de
uz textil, fire și ațe din cânepă, bumbac filat, fire
de mătase filată, fire din fibră de sticlă de uz textil,
fire sintetice, fire și ațe din fibre sintetice, fire și
ațe din fibre semisintetice (ațe din fibre naturale
tratate chimic), fire elastice, fire și ațe de uz textil,
fir elastic și ață din fibre sintetice, de uz textil, fire
de angora, mosoare pentru fire, mosoare cu ață,
fire de mătase doupioni, fire realizate din bumbac
tors, filamente textile (fire), fibre scămoșate, fire
din fibre cu smocuri, fire de angora, de uz textil,
fire din resturi de bumbac, fire preorientate din
poliester, fire realizate din fibră de carbon, de uz
textil, fire din fibre sintetice sau mixte, pentru uz
textil, fir de mătase sălbatică, fire pentru tricotat,
fire de uz casnic, fire pentru aplicații de textile,
fire și ațe îmbinate pe bază de fibre chimice,
fire pe bază de fibre anorganice, fire și fibre
din deșeuri degresate, fire și ațe îmbinate pe
bază de cânepă, fire și ațe din fibre regenerate
(de uz textil), fire și ațe amestecate pe bază de
mătase, fire și ațe îmbinate pe bază de lână,
fire comercializate la trusă, fire și ațe răsucite
din bumbac, fire și ațe răsucite, fire și ațe din
cânepă răsucită, fire și ațe răsucite din mătase,
fire și ațe din lână răsucită, fire (pieptănate)
realizate din fibre naturale, fire și ațe amestecate
și răsucite, fire de camgarn, fire și ațe rezistente
la căldură, fire cardate din in, de uz textil, fire
cardate din cânepă de uz textil, fire (cardate)
din lână, fire cardate din lână pentru uz textil,
fire de cașmir, fire din fibră de ceramică de uz
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textil, fire de cocos, fire de cusut de uz textil,
ață de cusut, fire naturale, fire nemetalice de
uz textil, fire de silică, fire și ațe de ramie, fir
de mătase naturală brută, grej, fire de împletit
realizate din materiale acrilice, fire de împletit
realizate din nailon, fire de împletit realizate din
lână, fire texturate cu poliester, fire de covor,
fire textile, fire textile realizate din fibre lucrate
manual, fire textile realizate din fibre naturale, fire
și ațe răsucite amestecate, fire cerate, fir și ață
din fibră pentru țesut, de uz industrial, lână filată.
24. Prosoape de față, saci dormit campare
campare, produse de filtrare din material textil,
produse textile și înlocuitori, materiale textile,
plase de țânțari tratate cu insecticid, foi de
pânză groasă de cânepă pentru protecție,
etichete din material textil, draperii, lenjerie, huse
pentru mobilă, decorațiuni de perete, pânze
din material textil sau plastic, materiale textile
de căptușeală pentru încălțăminte, materiale de
in de căptușeală pentru încălțăminte, dublură
(țesături), pânză moltonată, steaguri din plastic,
fanioane din pâslă, fanioane din material textil
sau plastic, huse textile detașabile pentru
aparate electronice (neadaptate și neajustate),
întărituri, șervete de unică folosință, folii montaj
din material textil pentru mașini de imprimat,
steaguri din brocart, huse textile pentru cămăși
de noapte, textile căptușite, finet, bannere din
material textil sau plastic, saci pentru saci de
dormit (adaptați în mod specific), materiale
textile pentru demachiere, absorbante din
materiale textile, materiale spongioase pentru
uz textil, materiale din burete (produse textile
la bucată), materiale textile pentru mobilier,
bannere din plastic, steaguri din nailon, materiale
pentru capitonare, plase contra țânțarilor, discuri
demachiante din materiale textile, materiale
textile decorative drapate, giulgiuri, plase de
protecție împotriva insectelor, materiale textile
pentru decorare interioară, tapiserie pentru
mobilier, țesături matlasate (huse de saltele),
căptușeli din material textil pentru pălării, cârpe
de menaj pentru ștergerea paharelor, articole
textile de menaj confecționate din materiale
nețesute, produse textile de uz casnic, materiale
textile cauciucate, textile pentru perete, textile cu
model pentru utilizare la brodare, material plușat,
covorașe de rugăciune, baldachine cu volane,
materiale textile pentru steaguri și banderole,
șervete din material textil pentru uscat, huse
ajustabile pentru capace de wc, fanioane
textile, articole textile nețesute, materiale textile
confecționate din pânză de in, materiale textile
confecționate din materiale sintetice, materiale
textile confecționate din flanel, batiste din
materiale textile, suluri de materiale textile,
articole din materiale textile pentru șaluri și

eșarfe (yashmagh) pentru acoperirea capului,
prosoape (textile) pentru uz în bucătărie,
drapele și fanioane textile, tapiserii textile,
lambrechine textile, batiste din material textil,
materiale pentru realizarea accesoriilor textile
pentru mobilier, batistă de mătase utilizată
în cadrul ceremonialelor japoneze (fukusa),
material japonez pentru ambalare, de uz general
(furoshiki), huse din materiale textile pentru
capacul vasului de toaletă, bannere textile,
prosoape de șters paharele, mușama, dubluri
interioare confecționate din pânze nețesute,
panglici din stofă, fanioane din materiale
plastice, materiale textile și înlocuitori pentru
acestea, țesături acoperite de motive desenate
pentru broderie, articole din materiale textile
impermeabile la bucată, propoape pentru față
(din materiale textile), prosopele pentru față,
prosoape pentru față, stegulețe textile utilizate
pentru marcarea locurilor la masă, etichete
(textile) folosite la marcarea țesăturilor, textile
etichete pentru marcarea confecțiilor, etichete
(textile) folosite la identificarea țesăturilor,
etichete textile pentru identificarea articolelor
de îmbrăcăminte, etichete din materiale textile
pentru coduri de bare, cârpe folosite pentru
călcatul etichetelor, etichete din materiale
textile pentru prindere pe lenjerie, etichete
din materiale textile pentru prindere pe haine,
markere (etichete) din material textil pentru
țesături, etichete autoadezive din materiale
textile, insigne fabricate din material textil,
materiale adezive sub formă de autocolante
(textile), etichete adezive (textile), etichete textile
imprimate, perdele pentru duș, perdele din
plastic pentru cabine de duș, perdele de
duș din materiale textile ignifuge, perdele de
duș din materiale textile sau din materiale
plastice, articole pentru acoperirea ferestrelor,
produse din materiale textile pentru acoperirea
ferestrelor, perdele și draperii confecționate,
draperii din plastic gata confecționate, draperii
din materiale textile gata confecționate, căptușeli
pentru perdele, perdele din materiale textile
sau din materiale plastice, șnururi din materiale
textile pentru draperii, lambrechine (draperii),
perdele mici confecționate din materiale textile,
mochetă (perdele), jaluzele plisate, perdele
plisate, perdele pentru ușă, lambrechine, draperii
(perdele groase), perdele dantelate, drapaj sub
formă de draperii confecționate din materiale
textile, lambrechine textile pentru draperii,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, drapaj sub formă de perdele, perdele
și draperii de interior și exterior, perdele din
materiale plastice, baldachine (draperii textile),
perdele din vinil, materiale textile utilizate ca
acoperiri pentru ferestre, materiale textile sub
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formă de elemente și accesorii pentru ferestre,
materiale textile pentru baie, lenjerie de pat
și pături, produse textile pentru bucătărie și
masă, prosoape pentru șters sticlă, prosoape,
prosoape de baie, fețe de plapumă, materiale
textile pentru baie (cu excepția articolelor de
îmbrăcăminte), prosoape cu glugă, huse din
materiale plastice pentru mobilier, huse de
mobilier (neadaptate), învelitori din materiale
textile pentru mobile, huse textile neadaptate
pentru mobilier, huse acoperitoare pentru
mobilier de grădină, huse pentru fotolii puf,
huse de protecție pentru saltele și piese de
mobilier, cuverturi pentru canapea, huse pentru
scaune, huse pentru colacul toaletei, spătare
scaun (articole din materiale textile), huse pentru
capace de toaletă (realizate din materiale textile
naturale sau sintetice), materiale țesute pentru
mobilier, huse pentru baldachine, huse din
materiale textile pentru closete, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
huse acoperitoare realizate din materiale textile
pentru mobilier, huse din materiale textile și
plastice pentru mobilier (nemontate), plăci de
perete din materiale textile, articole textile
capitonate pentru atârnat pe pereți, decorațiuni
pentru pereți din materiale textile, tapet din
materiale textile, tapete pentru pereți din mătase,
carpete lucrate manual din materiale textile
pentru pereți, chenare decorative (articole din
materiale textile pentru pereți), frize (articole
murale din pânză), fețe de pernă.cuverturi pentru
paturi pentru copii, țesături de lână, materiale din
lână, pături de lână, materiale din fire de lână,
țesături aspre de lână pentru covoare, țesături
tricotate din fire de lână, materiale combinate pe
bază de lână, țesături din amestec de mătase
și lână, țesături din amestec de cânepă și lână,
țesături din lână folosite la fabricarea costumelor,
pilote cu puf de gâscă, huse pentru pilote și
plăpumi, pilote din puf de gâscă (plăpumi), pilote
(plăpumi din puf de gâscă), materiale de mătase,
țesături de mătase, pături din mătase, țesături
de mătase pentru mobilier, pături de pat din
mătase, țesături tricotate din fire de mătase,
cuverturi matlasate cu umplutură din mătase,
țesături din amestec de cânepă și mătase,
țesături din amestec de mătase și bumbac, fețe
decorative pentru perne, huse pentru perne,
huse (lenjerii) și pături pentru pat, cuverturi
matlasate, cuverturi de pat matlasate, huse
pentru cuverturi matlasate, cuverturi matlasate
pentru paturi, cuverturi matlasate (lenjerie de
pat), cuverturi matlasate din frotir, lenjerie de
pat, așternuturi de pat (lenjerie), apărători
pentru pătuțuri (lenjerie de pat), lenjerie de pat
pentru bebeluși, pături pentru pătuțuri, cuverturi
pentru paturi, pături pentru nou-născuți, draperii

textile, draperii opace, plăpumi, plăpumi de
puf, plăpumi cu puf de gâscă, prosoape din
materiale textile, prosoape (materiale textile)
folosite pentru bebeluși, saci de dormit, saci
de dormit (lenjerii), căptușeli pentru saci de
dormit, saci de dormit pentru bebeluși, cearșafuri
(cearceafuri) cu (tiv) elastic, tafta (țesătură),
muselină (țesătură din bumbac sau mătase
pentru perdele).
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
curele (accesorii vestimentare), cămăși, maiouri
de corp, jersee, pantaloni bufanti, pantaloni
scurti, jachete, haine tip parka, veste, mănuși
(articole de îmbrăcăminte), mitene, inserţii
pentru mănuşi, combinezoane, combinezoane
de protecție, îmbrăcăminte impermeabilă pentru
vremea rea, eșarfe, jachete (îmbrăcăminte),
rochii lungi de seară, fuste, fuste tip tenis
(fuste cu pantalon scurt), costume bărbătești
și taioare, șosete, pulovere, uniforme, uniforme
pentru sporturi de contact, cămăși stil sport,
încălțăminte de sport.ciorapi antiperspiranți,
lenjerie intimă sudorifugă, tricouri, tricouri cu
mânecă scurtă, încălțăminte de sport, pantofi
de gimnastică, îmbrăcăminte pentru cicliști,
maiouri sportive, echipament de gimnastică,
short bărbătesc de baie, șorturi de baie, costume
de baie întregi, șosete pentru yoga, slipuri de
baie, bermude, halate de plajă, bikini, încălzitor
de găt, cămăși stil sport, bluze sport cu mâneci
scurte, maiouri pentru sport, cămăși sport care
absorb umezeala, tricouri imprimate, veste,
treninguri (pentru sport), jachete sport, jachete
scurte, groase, de iarnă, geacă de snow-board,
jachete care sunt articole de îmbrăcăminte sport,
mănuși pentru snowboard, salopete scurte,
pantaloni scurți, chiloți, pantaloni de sport,
pantaloni sport care absorb umezeala, pantaloni
de snow-board, tricouri polo, tricouri tip polo,
îmbrăcăminte de sport (care nu include mănușile
de golf), costume de plajă, îmbrăcăminte
pentru surf, îmbrăcăminte impermeabilă pentru
navigație, îmbrăcăminte impermeabilă pentru
activități în aer liber, șorturi, pantaloni scurți
pentru surfing, bluze sport, hanorace cu glugă,
costume impermeabile pentru sporturi pe apă,
costume de baie pentru bărbați și femei,
costume de neopren, costume umede pentru
schi nautic și scufundări, costume umede
pentru windsurfing, costume umede pentru surf,
combinezoane pentru snow-board, încălțăminte
de plajă, încălțăminte pentru bărbați și femei,
șlapi, sandale cu șiret între degete, cauciucuri
(încălțăminte), sandale bărbătești, sandale de
baie, sandale de damă, încălțăminte de schi și
snow-board și părți ale acestora, încălțăminte de
plajă și sandale.
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26. Fructe, flori și legume artificiale, flori

artificiale de hârtie, flori artificiale, coroane
din flori artificiale , corsaje artificiale, coronițe
artificiale de crăciun cu lumini încorporate,
coronițe artificiale de crăciun, coroane din
flori artificiale, coroane de flori artificiale,
coroane artificiale, buchete din flori artificiale,
copaci artificiali (alții decât pomi de crăciun),
bonsai artificiali, bonsai artificial, artă horticulturii
ornamentale artificiale, aranjamente de flori
artificiale, flori artificiale din materiale plastice,
flori artificiale pentru articole de îmbrăcăminte,
flori artificiale din materiale textile, flori de
mătase, fructe artificiale, frunziș artificial de
interior, ghirlande artificiale, ghirlande artificiale
de crăciun, ghirlande artificiale de crăciun
cu lumini încorporate, ghirlande și coroane
artificiale, legume artificiale, plante artificiale,
plante artificiale pentru exterior, pomi artificiali,
cu excepția pomilor de crăciun, brelocuri (nu
ca bijuterii sau pentru chei, inele sau lanțuri),
amulete, altele decât pentru bijuterii, inele de
chei sau lanțuri de chei, brelocuri decorative
pentru ochelari, talismane decorative pentru
telefoane celulare, ace și ace cu gămălie
pentru entomologie, ace cu gămălie metalice
destinate utilizării pentru fixarea insectelor, ace
entomologice, articole de păr (decorativ, fixare
și protetice), accesorii pentru a răsuci pe par,
accesorii pentru cozi de cal și panglici pentru
păr, accesorii pentru prins părul, ace de fixare a
meșelor false la spate pentru coafura japoneză
(tabodome), ace de ondulat părul, ace de prins
părul, ace de prins părul (accesorii pentru păr),
ace de păr, ace de păr orientale, ace de
păr ornamentale coreene (binyeo), ace de păr
ornamentale pentru coafuri japoneze (kogai),
ace ondulate pentru păr, ace pentru păr, agrafe
(accesorii pentru păr), agrafe de prins părul,
agrafe folosite la ondularea părului, agrafe
pentru păr, agrafe și cleme de păr, articole de
păr pentru coafuri japoneze (kamishin), articole
decorative pentru păr, bandă adezivă pentru
meșe pentru fixarea unei meșe de cap, benzi
cu canafi pentru păr pentru coafuri japoneze
(motoyui), benzi din plastic pentru colorarea
părului, benzi elastice pentru păr, benzi din
plastic pentru nuanțarea părului, benzi pentru
fixarea perucilor, benzi pentru păr, bețe pentru
coafarea părului, bețe pentru decorarea părului,
bărbi false, bigudiuri care nu sunt electrice,
bigudiuri din spumă, bigudiuri electrice, bonete
bufante pentru industria de servicii alimentare,
bonete pentru vopsirea părului, bucle de păr,
clame de păr, clești (accesorii pentru păr),
clipsuri de ondulat părul, cocuri pentru coafuri
japoneze (mage), cosițe de păr împletit, elastic
pentru prinderea părului, elastice pentru păr,

elastice de păr, extensii de păr, păr fals , fibre
utilizate ca înlocuitori de păr, fileu pentru păr,
fileuri pentru barbă, fileuri de păr, folie pentru
vopsit părul, folii de aluminiu pentru vopsit
șuvițe de păr, frunze artificiale, funde din hârtie
(ornamente pentru păr), funde pentru păr, gume
pentru cozi de cal, meșe (de păr), meșe false
de păr pentru coafura japoneză (tabomino),
mărgele, altele decât pentru confecționarea
bijuteriilor, mărgele, altele decât pentru crearea
de bijuterii, meșe pentru coafuri japoneze
(kamishin), mustăți false, ondulatoare de păr,
altele decât articolele manuale, ondulatoare
de păr, electrice sau neelectrice, altele decât
instrumente manuale, ondulatoare de păr,
electrice, cu excepția ustensilelor de mână,
ondulatoare pentru păr, ornamente cu canafi
pentru coafuri japoneze (negake), ornamente de
păr (cu excepția celor din metale prețioase),
ornamente pentru păr, ornamente de păr sub
formă de împletituri în păr, ornamente pentru păr
sub formă de piepteni, ornamentei pentru coafuri
de mireasă, sub formă de piepteni, panglici de
păr, panglici de păr pentru coafuri japoneze
(tegara), panglici din hârtie (ornamente pentru
păr), panglici din plastic transparent pentru
scopuri decorative, panglici elastice pentru păr,
panglici pentru cozi împletite pentru coafură
coreeană (daeng-gi), papiote (bigudiuri), perii de
ondulat părul, cu excepția celor electrice, peruci,
peruci de clovn, piepteni ornamentali pentru
coafuri japoneze (marugushi), postișe sintetice,
protector de barbă pentru industria de servicii
alimentare, bentițe pentru păr , păr fals, păr fals
pentru coafuri japoneze (kamoji), păr uman, păr
sintetic, accesorii pentru îmbrăcăminte, articole
de cusut și articole decorative din materiale
textile, accesorii fantezie din cauciuc sau silicon
pentru pantofi, accesorii pentru articole de
lenjerie (mercerie), ace, casete de ace , cutii de
ace , ace cu gămălie, ace cu gămălie de sticlă,
ace cu gămălie pentru croitori, ace cu gămălie,
altele decât articolele de bijuterie, ace cu urechi
mari pentru petrecut șnururi și șireturi, ace de
brodat, ace de cizmărie, ace de cusut, ace de
cusut cu ochi oval, ace de pălărie pentru fixarea
pălăriilor, ace de pânză, ace de războaie de
țesut ciorapi, ace de siguranță, ace de stopat,
ace de tricotat, ace de șelărie, ace din metale
prețioase, ace pentru legătorie, ace pentru
mașina de dărăcit lâna, ace pentru mașini de
cusut, ace pentru tatami, agrafe speciale pentru
eșarfele de obi (obi-dome), andrele de tricotat,
aplice (mercerie), aplice din material textil
(mercerie), armaturi pentru sutiene, armături
pentru sutiene, articole de mercerie, articole
de mercerie (articole pentru croitorie), cu
excepția firelor, balene de corsete, balene pentru
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îmbrăcăminte, bandă de fixare cu copci moșbabă, benzi cu arici (articole de mercerie), benzi
de materiale textile, benzi de tivire care se
lipesc prin călcare cu fierul, benzi de întărire
pentru croitorie de damă, benzi din material
textil pentru marcarea numelui pe articole de
lenjerie, benzi din material textil pentru marcarea
numelui pe articole de îmbrăcăminte, benzi
din material textil pentru marcarea numelui
pe articole vestimentare, benzi elastice care
dispun de dispozitive de prindere pentru fixarea
pantalonilor de cizmele de călărie, benzi elastice
care dispun de cleme pentru fixarea pantalonilor
de cizmele de călărie, benzi elastice pentru
fixarea manșetelor, benzi intăritoare pentru
articole de îmbrăcăminte, benzi pentru fixarea
manșetelor, benzi pentru lenjerie de damă, benzi
pentru pălării, benzi pentru repararea articolelor
textile, benzi pentru ridicarea sânilor, benzi
pentru utilizare în tivire, bobine pentru ața de
broderie sau lână (nu componente de mașini),
bolduri, bobine pentru fire de tricotat (altele
decât părți de mașini), dantelă pentru bordare ,
borduri pentru îmbrăcăminte, borduri și tivuri
pentru haine, brasarde, brasarde (banderole
militare), bride (confecții), croșete de brodat ,
broderie, broderie de argint pentru confecții,
broderie de aur pentru confecții, broderii din
argint, broderie pentru îmbrăcăminte, broderii
în aur, broșe (accesorii de îmbrăcăminte),
butoni, butoni pentru guler, butoni pentru
haine, capse (dispozitive de încheiere) folosite
la pilote, capse (dispozitive de încheiere)
pentru încălțăminte, capse pentru îmbrăcăminte,
carabine, carabine (dispozitive de încheiere)
pentru îmbrăcăminte, carcase adaptate pentru
păstrarea andrelelor, casete de ace, carcase
adaptate pentru păstrarea croșetelor, casete
de ace, nu din metale prețioase, casete
pentru ace din metale prețioase, catarame
(accesorii pentru îmbrăcăminte), catarame de
curea, catarame de curea din metale prețioase,
catarame de curea, nu din metal prețios,
pentru îmbrăcăminte, catarame de pantofi,
catarame, nu din metale prețioase (accesorii
pentru îmbrăcăminte), catarame pentru centuri,
catarame pentru curea, catarame pentru
curele, din metale prețioase (articole de
îmbrăcăminte), catarame pentru genți, catarame
pentru îmbrăcăminte, ceaprazuri (pasmanterie),
catarame pentru încălțăminte, ceaprazuri pentru
pălării, ceaprazuri pentru încălțăminte, catarame
de centuri , cheotori, cheotori (nemetalice) pentru
îmbrăcăminte, cheotori pentru îmbrăcăminte,
cheotori pentru încălțăminte, choetori metalice
pentru îmbrăcăminte, cifre pentru marcarea
lenjeriei, cifre sau litere pentru marcarea
lenjeriei, ciucuri (pasmanterie), ciuperci pentru

cârpit, clame pentru bretele (dispozitive de
fixare), cleme de pantaloni pentru cicliști, clame
pentru jartieră (dispozitive de fixare), clipsuri
pentru mănuși, clipsuri pentru șaluri, altele
decât bijuterii, cocarde, copci de tip moș
și babă, copci pentru corsaje, copci pentru
îmbrăcăminte, copci pentru încălțăminte, copci
pentru șosete japoneze tabi (kohaze), cordoane
(șireturi) pentru îmbrăcăminte, cordoane din
lână, cordoane pentru îmbrăcăminte, copci de
corsete , coșuri de croitorie, cutii de croitorie
croșete, croșete (ace), croșete (mercerie),
croșete de brodat, croșete pentru confecționat
covoare, croșete pentru covoare, cuiere de
haine (dispozitive de prindere), cutii de ace,
cutii de croitorie, cutii din metal prețios pentru
ace de cusut, cutii, din metale prețioase, pentru
ace, dantele, dantele brodate, dantelă, dantelă
jacquard, dantelă lucrată pe bobină, degetare
pentru cusut, ecusoane brodate pentru haine,
elastic pentru utilizare în croitoria de damă,
elemente de fixare pentru bretele (materiale de
croitorie), embleme brodate, epoleți, etichete
din material textil pentru marcarea numelui
pe articole de îmbrăcăminte, etichete din
material textil pentru marcarea numelui pe
articole vestimentare, etichete din materiale
textile de pus numele, pentru identificarea
lenjeriei, etichete din materiale textile pentru
marcarea numelui pe articole de lenjerie,
fermoare, fermoare pentru genți, foițe de aur
(pasmanterie), forme din material textil pentru
peticire, franjuri, funde ca articole de mercerie,
funde din hârtie (articole de mercerie), funde
din material textil pentru ambalare, funde din
material textil pentru ambalarea cadourilor,
funde pentru articole de îmbrăcăminte,
găitane (pasmanterie), fermoare pentru genți ,
suporturi pentru gulere , suporturi de gulere
false , inele elastice de fixare, inele pentru
eșarfe, insigne (altele decât cele din metale
prețioase), cheotori pentru îmbrăcăminte ,
încheietoare pentru bretele, încheietori de
curea, încheietori pentru rochii, încheietori
pentru sutiene, închizătoare cu arici, încheietori
pentru îmbrăcăminte, închizători cu fermoare,
închizători metalice pentru încălțăminte, insigne
brodate, insigne de campanie, insigne
ornamentale, jabouri (dantele), jartiere de
gleznă, lenjeriei (litere pentru marcarea),
lenjeriei (cifre pentru marcarea), litere pentru
marcarea articolelor textile, litere pentru
marcarea lenjeriei, marcatori pentru tricotat
sub formă de inel, mărgele ceramice, altele
decât cele pentru confecționarea bijuteriilor,
mărgele, altele decât pentru confecționat
bijuterii(mercerie), întărituri pentru tivirea
articolelor de îmbrăcăminte, materiale pentru

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/06/2022

tivirea articolelor de îmbrăcăminte, matrițe
pentru ciucuri, matrițe pentru dantelă, mașini de
filetat cu ac, articole de mercerie (cu excepția
firelor), paiete de mica , monograme pentru
marcarea lenjeriei, moțuri (pompoane), mărgele
de sticlă, altele decât cele pentru confecționarea
bijuteriilor, mărgele pentru meșteșuguri, mărgele
pentru ornament, nasturi, nasturi fantezie folosiți
ca ornament, nasturi de sacou din metale
prețioase, nasturi pentru cămăși, nasturi tip rivet,
numere de concurs din material textil, numere de
tricou pentru probe sportive, piese care se lipesc
la căldură pentru
ornamente de articole textile (mercerie),
piese care se lipesc la căldură pentru
ornamente de articole textile (mercerie),
ornamente de pălării (nu din metale prețioase),
ornamente pentru cravate tip bolo, ornamente
pentru pălării, ornamente realizate din plastic
pentru încălțăminte, paiete, paiete pentru
îmbrăcăminte, paiete pentru împodobire, cu
excepția celor din metale prețioase, panglici
de catifea, panglici de mătase, panglici
decorative, panglici din materiale textile, panglici
din hârtie (articole de mercerie), panglici
decorative din material textil folosite ca
ornament, panglici decorative din material
textil, panglici (mercerie), panglici elastice,
panglici pentru ambalarea cadourilor, din
material textil, panglici pentru medalii, panglici
pentru împachetat cadouri, panglici pentru
împachetare, panglici pentru încrețit perdele,
panglici textile pentru împachetare, panglici
și funde, nu din hârtie, pentru împachetat
cadouri, panglici, șnururi (cu excepția broderiei),
pene (accesorii vestimentare), pene de pasăre
(accesorii de îmbrăcăminte), pene de struț
(accesorii de îmbrăcăminte), pene decorative,
pernițe de ace, pernițe de ace cu gămălie,
pernițe de silicon detașabile pentru mărirea
feselor (accesorii de lenjerie intimă), pernițe
de silicon detașabile pentru mărirea sânilor,
care se introduc în sutien (accesorii de lenjerie
intimă), pernițe de umăr pentru îmbrăcăminte,
petice adezive decorative pentru jachete, petice
brodate, petice decorative, petice pentru haine,
petice pentru repararea hainelor, petice pentru
repararea articolelor din materiale textile, petice
(textile) care se lipesc prin călcare cu fierul,
petice termoadezive, picouri (dantele), piese
care se lipesc la cald, pentru ornamente de
articole textile (mercerie), piese care se lipesc
la cald, pentru repararea articolelor textile,
podoabe pentru încălțăminte (cu excepția celor
din metale prețioase), pinuri fantezie (insigne)
pentru îmbrăcăminte, rame pentru articole
croșetate, rozete (pasmanterie), rozete din
materiale textile, roți de trasare, set de accesorii

interschimbabile pentru pantofi, nemetalice,
seturi de broderie cu punct de cruciuliță, seturi de
cusut, șireturi de încălțăminte, sisteme de fixare
pentru încălțăminte, sisteme de închidere cu
fermoar de plastic, suitașe, suporturi de ochiuri
pentru tricotat, sule de cizmărie, suporturi pentru
gulere, suporturi pentru gulere false, suveici
pentru confecționarea plaselor de pescuit,
suveici pentru realizarea plaselor de pescuit,
suveică pentru dantelă, tivuri false, șnururi
pentru bordat, șnururi pentru pasmanterie,
șnururi răsucite pentru pasmanterie, șnururi
răsucite pentru îmbrăcăminte, trese, urechi
pentru șireturi de încălțăminte, volane de fuste,
volane plisate (îmbrăcăminte).
27. Decorațiuni de perete și tavan, acoperiri din
hârtie pentru pereți, acoperiri din plastic pentru
pereți, acoperiri pentru pereți din materiale
textile, acoperiri din plută pentru pereți, acoperiri
pentru pereți, cu excepția celor din materiale
textile, articole de acoperire capitonate pentru
tavanele existente, articole decorative pentru
perete (netextile), articole netextile, decorative
pentru pereți, lucrate manual, articole pentru
acoperirea pereților, articole pentru acoperirea
tavanului fabricate din hârtie, borduri pentru
tapet, covoare de lână lucrate manual, căptușeli
capitonate pentru tavanele existente, căptușeli
de rășină din vinil pentru pereți, căptușeli
matlasate pentru pereții existenți, dale de plută,
dale din linoleum pentru fixare pe pereții
existenți, elemente decorative de perete, nu
din materiale textile, hârtie pentru acoperirea
tavanului, mural (tapiserii , cu excepția celor
din materiale textile), tapet, tapet acoperit cu
material textil, tapet cu efect vizual 3d, tapet de
plută, tapet de rășină din vinil, tapet din material
textil, tapet izolator pentru pereți, tapet sub formă
de căptușeli de perete adezive și decorative,
de mărimea camerei, tapet, nu din material
textil, tapete cu strat de material textil, tapete
de plastic, tapiserii murale (elemente decorative
pentru pereți fabricate din material netextil),
tapiserii murale, cu excepția celor din materiale
textile, învelitori de pardoseală, învelitori de
gazon artificial, acoperiri antiderapante de
pardoseală pentru utilizare la scări, acoperiri cu
proprietăți izolante pentru pardoseli, articole de
acoperit podelele, cu suprafața dură, dale din
linoleum pentru fixare pe pardoselile existente,
dale din linoleum, dale de pardoseală din
plută, căptușeli matlasate pentru pardoselile
existente, căptușeli de rășină din vinil pentru
pardoseli, căptușeli de rășină din vinil pentru
acoperirea pardoselilor existente, căptușeli
capitonate pentru pardoselile existente, covoare
care acoperă doar o parte din podea, covorașe
din hârtie pentru baie, articole protectoare
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pentru acoperirea podelelor, linoleum, linoleum
destinat utilizării la acoperirea podelelor, material
antialunecare pentru utilizare sub acoperirile de
pardoseală, material antiderapant pentru partea
inferioară a covoarelor, pardoseli antiderapante
decorative, sub formă de bucăți, pistă de
scrimă, preșuri absorbante de unică folosință
pentru podea, preșuri din hârtie, straturi de
uzură din cauciuc pentru pardoseli, învelitori de
gazon artificial, gazon artificial, gazon artificial
pentru acoperirea suprafețelor folosite în scopuri
recreative, gazon artificial pentru acoperirea
suprafețelor pentru jocuri, gazon artificial pentru
acoperirea suprafețelor pentru atletism, gazon
artificial pentru acoperirea suprafețelor pentru
scopuri sportive, substrat de căptușire pentru
gazon artificial, covoare, carpete și preșuri,
acoperiri de podele (rogojini) folosite pentru
activități sportive, acoperiri de podele sub formă
de rogojini folosite în activități sportive, articole
de acoperire a podelei în grajdurile de cai,
carpete de blană, covoare antiglisante, covoare
de cauciuc, covoare din piese combinate,
covoare din sfoară țesută pentru pârtiile de schi,
covoare pentru duș, covoare pentru hol, covoare
și mochete (textile), covoare pentru ușă, covoraș
pentru rugăciuni, covorașe antiderapante pentru
cadă, covorașe antiderapante pentru duș,
covorașe de baie, covorașe de baie din diatomit,
covorașe de paie mushiro, covorașe de papură
cu motive florale (hana-mushiro), covorașe de
papură goza, covorașe de plajă, covorașe de
spumă pentru utilizare pe suprafețele zonelor
de joacă, covorașe de yoga, covorașe de tip
puzzle (produse pentru acoperirea podelelor),
covorașe din cauciuc pentru baie, covorașe
din lemn pentru ușă, covorașe din plastic
pentru baie, covorașe din plută, covorașe din
sfoară împletită pentru pistele de ski, covorașe
japoneze din paie de orez (covorașe tatami),
covorașe pe care se pot hrăni animalele de
companie, covorașe pentru animale, covorașe
pentru joacă, covorașe pentru scaune (elemente
pentru protejarea podelei dedesubtul scaunelor),
covorașe personale pentru șezut, covorașe
textile pentru baie, dale de baie (mochetă),
dale de mochetă, dale de mochetă cauciucată,
dale de mochetă din material textil, dale de
mochetă din material plastic, dale de mochetă
pentru pardoseli, dale de pardoseală din
mochetă, saltele de gimnastică , întăritură pentru
covoare, material antialunecare pentru utilizare
sub carpete, materiale de bază pentru covoare,
materiale de covoare și covoare, mochete
(carpete), preșuri, mochete modulare, preșuri
antiderapante destinate utilizării dedesubtul
aparatelor, preșuri de intrare din material textil,
preșuri din cauciuc, preșuri din material textil,

pentru uz casnic, preșuri pentru baie, preșuri,
rezistente la foc, pentru șemineuri și grătare,
întărituri de bază pentru covoare, întărituri pentru
dale de mochetă, preșuri și covoare de mașină,
covorașe pentru autovehicule, protecții de călcâi
(suporturi) pentru prevenirea frecării în timpul
conducerii unui autovehicul, covorașe pentru
vehicule (neadaptate), preșuri și covorașe auto,
rogojine (îmbrăcăminte de pardoseală), rogojine
de paie, rogojini din paie (mushiro), rogojini
din stuf, substrat de covoare, saltele de lupte,
covoare din sfoară țesută pentru pârtiile de schi ,
saltele de gimnastică, saltele de exerciții pentru
săli de sport, rogojină, rogojini tatami, rogojini
orientale nețesute (mosen).
28. Aparate pentru cățărat (echipamente pentru
terenuri de joacă), arene portabile pentru gaga, atracții în parcuri tematice de tip rides,
echipamente din plastic pentru terenuri de
joacă, echipamente din metal pentru terenuri
de joacă, echipamente din lemn pentru terenuri
de joacă, echipament de locuri de joacă pentru
copii, căsuțe de jucărie pentru copii, căsuțe în
miniatură, căsuțe de jucărie, călușei, castele
gonflabile pentru copii, cadre de cățărat (articole
pentru joacă), balansoare (echipamente pentru
teren de joacă), balansoare (echipamente pentru
spații de joacă), aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, echipamente pentru
terenuri de joacă, gropi cu nisip (echipamente
pentru terenuri de joacă), leagăne, leagăne
pentru bebeluși, roți de loterie, scaune de
leagăn pentru bebeluși, scrâncioburi (articole de
joacă), structuri de cățărat pentru terenuri de
joacă, tobogane (articole de joacă), tobogane
(echipamente pentru spații de joacă), tobogane
pentru cățărat (aparate de joacă pentru
copii), tobogane acvatice, tururi în parcuri
de distracție, echipamente pentru sport și
exerciții fizice, accesorii de protecție pentru
coate pentru practicarea patinajului, accesorii
pentru antrenamentul de golf, ace pentru pompe
de umflat mingi de joc, adaptoare pentru
dispozitive de umflare a mingilor, aparat de
lipit pene pe săgeți de tir cu arcul, antene
pentru plase de volei, amortizoare pentru
mese de biliard american, amortizoare de
vibrații pentru rachete de tenis, aparate care
încorporează greutăți destinate exercițiilor fizice,
aparate de antrenament eliptice, aparate de
gimnastică, aparate cu pedale pentru aerobic,
aparate de gimnastică portabile de uz casnic,
aparate de interior pentru fitness, aparate
de vâslit, aparate pentru antrenament sportiv,
aparate pentru antrenamente (exerciții fizice),
aparate pentru culturism, aparate pentru exerciții
abdominale, aparate pentru culturism (exerciții
fizice), aparate pentru exerciții fizice, aparate
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pentru genuflexiuni, aparate pentru lansat
mingile de tenis, aparate pentru lansat mingi
de tenis de masă, aparate pentru obținerea
unei bune condiții fizice (de uz nemedical),
aparate pentru tonifierea corpului (exerciții
fizice), aparate pentru tiroliene folosite în scopuri
recreative, aparate utilizate la antrenamentul
pentru jocul de rugby (echipament sportiv),
apărătoare pentru picioare (apărătoare pentru
crichet), apărătoare de tibie pentru uz sportiv,
apărătoare pentru picioare pentru uz atletic,
apărători de cot (articole de sport), apărători
cu ținte pentru karate, apărători de genunchi
(articole de sport), apărători de protecție pentru
piept (pentru baseball), apărători de protecție
pentru piept (pentru hochei), apărători de tibie
(articole de sport), apărători de tibie de uz sportiv,
apărători de tibie pentru atletism, apărători de
tibie pentru fotbal, apărători de tibie pentru
karate, apărători elastice pentru umeri, pentru
uz sportiv, apărători pentru lovituri de karate,
apărători pentru portarii de hochei pe gheață,
arbalete (aparate pentru sport), arcuri (pentru tir
cu arcul), arcuri (pentru tirul cu arc), arcuri pentru
tir, arcuri de tir, arcuri pentru tragere cu arcul în
stil japonez (yumi), aripioare pentru plăci de surf,
aripioare pentru plăci de windsurfing, aripioare
pentru surf, arme de scrimă, arme pentru
paintball (articole sportive), articole căptușite de
protecție pentru crichet, articole de camuflare
pentru vânătoare de rațe (articole de sport),
articole de gimnastică, articole de gimnastică
și de sport, articole de sport, articole pentru
jocul de darts, articole pentru practicarea
golfului, axe de plăci de skateboard, articole și
echipament de sport, bandaje de mâini pentru
uz sportiv, bandă pentru mânerul rachetei, bandă
pentru mânerul rachetelor, bare asimetrice, bare
cu arc pentru exerciții fizice, bănci pentru
abdomene, bănci de exerciții, bănci de uz
sportiv, bănci pentru gimnastică, bănci pentru
ridicarea de greutăți, articole si echipamente
pentru vanatoare si pescuit, accesorii pentru
pescuit, articole de pescuit, respectiv:momeală
artificială pentru pescuit, indicatoare de tragere/
muşcătură [unelte de pescuit], senzori de
tragere/muşcătură [unelte de pescuit, coşuri de
prins peşte [capcane de pescuit], momeli pentru
vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare
sau pescuit, cârlige pentru peşte, instrumente de
pescuit, linii (fire) de pescuit, plute de pescuit,
gută pentru pescuit, arbalete [articole sportive],
fluiere pentru vânătoare, patine de gheaţă,
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, mosoare
pentru pescuit, undiţe de pescuit, momeli cu
miros pentru vânătoare sau pescuit, accesorii
de pescuit, adăposturi de vânătoare (articole de
sport), alarme de mușcătură pentru pescuitul

cu undița, aparate indicatoare acustice folosite
pentru pescuit, arcuri de vânătoare, arbalete
acționate cu arc (echipament de scufundări),
articole de camuflare pentru vânătoare (articole
de sport), articole de pescuit, articole de
scoatere a peștelui din cârlige de undiță
(accesorii de pescuit), bumeranguri, aruncătoare
de momeală, bărci gonflabile pentru pescuit,
capcane în apă pentru vânarea păsărilor de apă,
cârlige de undiță, cârlige de pescuit, cutii cu
nade pentru pescuit (articole de pescuit), cutii
de insecte pentru pescuit (articole de pescuit),
cutii de ustensile pentru pescuit, dispozitive
pentru atragerea căprioarelor, echipament de
pescuit, fire tippet pentru pescuit, fluiere de
ademenit vânatul, fluiere pentru ademenit
vânatul, fluiere pentru păsări (momeli), genți
adaptate pentru pescuit, genți de pescuit, genți
pentru mulinete, greutăți din wolfram pentru
pescuit, greutăți de plumb pentru pescuit, gute
de pescuit, hamuri pentru pescuit, harpoane
folosite la pescuit, harpoane pentru lansatoare
de harpoane (articole sportive), harpoane pentru
pescuit, indicatoare de mușcătura peștelui
pentru pescuit la copcă, indicatoare de
mușcătură (echipament de pescuit), indicatoare
de presiune electronice folosite la pescuitul cu
undiță, juvelnice (unelte de pescuit), lansatoare
de harpoane (articole de sport), lansatoare
de harpoane (echipament pentru scufundări),
lansete de pescuit, lansete pentru pescuit la
muscă, mincioguri de pescuit, mânere pentru
undițe, învelișuri pentru camuflare (articole de
sport), momeală (artificială), momeală artificială
de aruncat în apă pentru pescuit, momeală
artificială de pescuit, momeală artificială pentru
pescuit, momeală pentru pescuit, momeală de
pescuit (sintetic), momeli mirositoare pentru
vânătoare sau pescuit, momeli pentru ademenit
vânatul, momeli pentru vânătoare sau pescuit,
monturi paternoster pentru pescuit, mulinete,
muște artificiale folosite pentru pescuit, mulinete
pentru pescuit, nade pentru pescuit, nadă
artificială de pescuit, paravane de camuflaj
pentru vânătoare, plase de fluturi, plase
de pescuit în acvariu, plase pentru pescuit,
plase pentru pescuitul cu undița, plute de
pescuit, plute de pescuit luminoase, plute
pentru pescuit, plute rotunde pentru pescuit,
senzori de mușcătură, senzori de mușcătură
(pescuit), strune pentru pescuit, suporturi de
undiță pentru pescuitul de pe mal, săculeți cu
momeală pentru catapulte de pescuit, săculeți
din plasă pentru momeală vie, suporturi pentru
undițe, tocuri pentru undițe de pescuit, suporturi
pentru undițe de pescuit, vergi de pescuit
pentru personalizare, vergi de undițe pentru
pescuit, vârfuri de săgeți de vânătoare, vârtejuri
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(unelte de pescuit), ținte false pentru vânătoare,
bare de halteră, bare de protecție pentru
mese de biliard american, bare de tracțiuni
pentru cadre de ușă, bare orizontale (pentru
gimnastică), bare paralele (pentru gimnastică),
bare pentru exerciții, bare pentru gantere (pentru
ridicare de greutăți), bare pentru haltere pentru
ridicare de greutăți, bare portabile pentru dans,
bastoane pentru gimnastică, bârne (aparate de
gimnastică), bârne (pentru gimnastică), bâte
(articole sportive), bâte de baseball, bâte de
softball, baze de baseball, baze de softball, baze
pentru aruncători de baseball, benzi ale meselor
de biliard, benzi cu greutăți pentru echilibrarea
rachetelor de tenis, benzi de amortizare pentru
mese de biliard, benzi de mijloc pentru fileuri
de tenis, benzi de prindere pentru bâte de
baseball, benzi de prindere pentru crose de
golf, benzi de prindere pentru crose de hockey.,
benzi de rezistență pentru întinderea degetelor,
benzi elastice pentru yoga, benzi pentru exerciții,
benzi pentru înfășurarea mânerelor rachetelor
de tenis, bâte pentru jocuri cu mingea, benzi
pentru masă de biliard (echipament pentru
jocuri), benzi pentru mânerele paletelor de tenis
de masă, benzi pentru mânerele rachetelor de
badminton, benzi pentru mânerele rachetelor
de squash, benzi pentru mânerele rachetelor
de tenis, benzi rulante pentru exerciții fizice,
bețe de schi, bețe de ski pentru schiuri cu
rotile, bețe pentru nordic walking, biciclete statice
de antrenament, bile de biliard, bile de biliard
numerotate, bile de crichet, bile de pétanque,
bile de metal pentru aruncarea greutății, bile de
vopsea, bile de vopsea (proiectile), cretă pentru
tacuri de biliard , tacuri de biliard , vârfuri pentru
tacuri de biliard , blocstarturi, blocstarturi (pentru
piste sportive), blocstarturi pentru evenimente
sportive, blocuri yoga, boburi, boburi (aparate
sportive), bowling (jocuri), bride pentru corzi
pentru schi acvatic, bride pentru schi acvatic,
bucăți de material care se pot prinde pe o
suprafață corespunzătoare pentru a fi utilizate
ca ținte pentru jocul de darts, buzunare pentru
săgeți de aruncat la țintă, cablu de tensiune
pentru tir cu arcul, cadre pentru genuflexiuni, cai
cu mânere (pentru gimnastică), cal cu mânere,
camere de aer pentru mingi destinate jocurilor
sportive, canturi de schiuri, capete pentru crose
de golf, catarge pentru plăci de windsurfing,
călcâi de etambou pentru plăci cu vele, căptușeli
de protecție (piese vestimentare de sport),
căptușeli de protecție pentru sporturi, cărucioare
pentru saci de golf, căptușeli de protecție
pentru stâlpi de tenis, căști de protecție pentru
baseball, centuri de cățărare, centuri pentru
halterofili (articole de sport), centuri pentru fotbal
american, cercuri de gimnastică cu senzori de

măsurare încorporați, cercuri de yoga, cercuri
pentru gimnastică ritmică, cercuri pentru sport,
chingi pentru bodyboard-uri, ciocane pentru
sporturi, cleme de suport pentru tacuri de biliard,
clipsuri pentru haltere, coarde de sărit, coarde
pentru arcuri, coarde pentru gimnastică ritmică,
coarde pentru rachete de squash, cochilii de
protecție pentru sport, conuri de marcaj pentru
sport, corzi de rachete, corzi de rachete pentru
racquetball, corzi de sărit, corzi de sărit cu
numărătoare digitale, corzi de tracțiune pentru
schi acvatic, corzi pentru arcul de tir, corzi pentru
rachete de badminton, corzi pentru rachete de
tenis, corzi pentru schi acvatic, corzi sintetice
pentru rachete sportive, costume de sport pentru
electrostimulare musculară, cotiere folosite
pentru crichet, coșuri de baschet, cotiere pentru
cicliști, cotiere pentru fotbal american, covoare
de golf, covoare de golf pentru exersarea de
interior de putting, covorașe de antrenament de
putting pentru golf (instrumente de golf), cretă
de gimnastică pentru îmbunătățirea prinderii
mânerelor în activități sportive, cretă pentru
tacuri de biliard, cretă pentru tacuri de biliard
american, crose de crichet, crose de floorball,
crose de golf, crose de golf cu cap metalic,
crose de golf tip putter, crose de hochei,
crosă de hochei irlandez pentru femei, crose
de hochei pe gheață, crose de hochei pe
iarbă, crose de polo, crose pentru bandy, crose
pentru lacrosse, crose putter (aparate sportive),
aparate pentru cultură fizică , cupe de putting,
curele abdominale adezive, electrice, pentru
stimulare musculară, curele de prindere pentru
plăci de bodyboarding, curele pentru exerciţii
pentru abdomen, curele pentru fixarea piciorului
pe plăcile cu vele, curele pentru picior pentru
plăci cu vele, curele pentru plăci cu vele,
curele pentru plăci de surf, cutii adaptate pentru
articole sportive, cutii pentru arcuri de tir, cutii
pentru bâte de baseball, cutii pentru mingi de
tenis, cutii pentru rachete (pentru tenis sau
badminton), cutii pentru tacuri, cutii sub formă
de tolbe pentru instrumente sportive, cutii pentru
transportul schiurilor acvatice, cuști pentru
arte marțiale mixte, deltaplane, discuri conice
pentru fotbal, diamant (home plate) de softball,
discuri de golf pentru exersarea de interior
de putting, discuri de greutăți pentru haltere,
discuri pentru sport, dispositive de prindere
folosite la ridicarea greutăților, dispozitive care
împiedică desfacerea șireturilor cu care se
fixează apărătorile pentru umeri, pentru uz
sportiv, dispozitive de antrenament pentru tenis
de masă cu tije suple elastice, dispozitive
de fixare pentru schi acvatic, dispozitive de
fixare pentru schiuri alpine, dispozitive de fixare
pentru snowboard-uri, dispozitive de marcat
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punctele la biliard, dispozitive de recuperare a
mingilor de golf, dispozitive de ricoșare pentru
pucuri la antrenamente de hochei, dispozitive
de susținere a mingii pentru șut, dispozitive de
transport pentru seturi de crochet, dispozitive
flexoare de mână pentru exerciții fizice,
dispozitive manuale de exerciții pentru picioare,
dispozitive non-extensibile de ochire pentru tir
cu arcul, dispozitive pentru alinierea loviturii la
golf, dispozitive pentru amplasarea popicelor
de bowling, dispozitive pentru antrenament de
golf, dispozitive pentru recuperarea mingilor
de tenis împrăștiate pe teren, dispozitive
prindere mingi, dulapuri pentru jocul de darts,
echipament de antrenament în arte marțiale,
echipament de badminton, echipament de
biliard, echipament de exerciții acționat manual,
echipament pentru biliard, echipament pentru
fotbal, echipament pentru scrimă, echipament
pentru volei, echipamente de sport pentru
animale de companie, echipament pentru înot,
aripioare pentru înot, articole de înot pentru
menținerea corpului la suprafața apei, pentru
uz recreativ, articole de înot sau scăldat
pentru menținerea corpului la suprafața apei,
blocstarturi (echipamente de înot), camere
de aer gonflabile pentru activități recreative
acvatice, centuri de înot, colaci de înot, colaci
de înot pentru agrement, colaci pentru scăldat
și înot, culoare pentru curse (echipamente
de înot), echipamente de plutire pentru înot,
labe pentru înot, labe pentru înotători, mănuși
de înot palmate, planșe flotante folosite în
scop recreațional, planșe flotante în scopuri
recreative, plute pentru înot, plute și alte
articole de înot recreativ, saltele plutitoare
recreative, veste pentru înot, echipamente
pentru sport, echipamente pentru tir cu
arcul (stil japonez și occidental), echipamente
protectoare pentru taekwondo, elemente de
absorbție a șocului pentru protejarea împotriva
accidentărilor (articole sportive), etichete din
piele pentru genți pentru crose de golf, etichete
pentru gențile de golf, etuiuri pentru bâte de
softball, etuiuri pentru rachete, etuiuri pentru
tacuri de biliard, extensii pentru tacuri de biliard,
extensoare, fileuri pentru badminton, extensoare
pentru piept, fileuri pentru jocuri cu mingea, fileuri
pentru racquetball, fileuri și stâlpi pentru tenis,
fire naturale pentru racordajul rachetelor de
squash, fire naturale pentru racordajul rachetelor
de tenis, florete de scrimă, fluturași (pentru
sporturi cu racheta), fluturași (badminton),
fluturași chinezești pentru jianzi, fluturași de
fleșete pentru jocul de darts, fluturași pentru
rachetele hagoita, gantere (pentru ridicare de
greutăți), garduri (pentru piste sportive), garduri
folosite la antrenamentele de atletism, garduri

folosite la atletism, genți adaptate articolelor
de sport, genți adaptate pentru păstrarea
echipamentului pentru scrimă, genți adaptate
pentru transportul accesoriilor sportive, genți
adaptate pentru transportul plăcilor de surf, genți
adaptate special pentru echipamente sport, genți
create special pentru transportul schiurilor, genți
de bowling, genți de bowling (adaptate), genți
de golf, genți de tenis adaptate pentru rachete,
genți pentru crose de golf, genți pentru crose
de golf, cu sau fără roți, genți pentru crose
de hochei pe gheață, genți pentru crose de
lacrosse, genți pentru mingi de fotbal, genți
pentru echipament de golf, cu roți, genunchiere
de uz sportiv pentru ciclism, genunchiere de
uz sportiv pentru patinaj, genunchiere de uz
sportiv pentru skateboard, genunchiere pentru
atleți, genunchiere pentru fotbal, genunchiere
pentru fotbal american, genunchiere pentru
skateboard (articole sportive), genți pentru mingi
de lacrosse, genți pentru schiuri, crose de golf ,
genți pentru skateboard-uri, gonflabile pentru
piscină, greutăți cu mânere pentru antrenament,
greutăți de gleznă și încheietură pentru exerciții,
greutăți de încheietură pentru exerciții, greutăți
de oțel folosite în mod special pentru aruncarea
greutăților, greutăți de încheietură și de gleznă
pentru exerciții, greutăți pentru picioare (articole
de sport), greutăți pentru picioare pentru exerciții,
greutăți pentru picioare pentru uz sportiv, haltere,
haltere (pentru ridicarea greutăților), haltere
pentru ridicare de greutăți, hamuri pentru plăci
de windsurfing, harnașamente pentru utilizare
în sport, hidrofolii pentru plăci ca echipamente
de sport, huse adaptate pentru articole de
sport, huse adaptate pentru bețe de schi, huse
adaptate pentru bile de bowling, huse adaptate
pentru capetele croselor de golf, huse adaptate
pentru crose de golf, huse adaptate pentru crose
de golf de tip putter, huse adaptate pentru
genți de golf, huse adaptate pentru rachete de
badminton, huse adaptate pentru rachete de
racquetball, huse adaptate pentru rachete de
squash, huse adaptate pentru rachete de tenis,
huse adaptate pentru schiuri, huse de protecție
pentru rachete, huse pentru capetele croselor de
golf, huse pentru capetele rachetelor de squash,
huse pentru crose de golf pentru băieții de mingi,
huse pentru legături de schi, huse pentru palete
de tenis de masă, huse pentru palete de tenis de
masă (croite pe formă), huse pentru plăci cu vele,
huse pentru plăci de surf, huse pentru plăci de
surf (adaptate), huse pentru rachete, huse pentru
rachete de squash, huse pentru rachete de
tenis, inele acționate manual pentru exerciții de
rezistență pentru partea inferioară și superioară
a corpului, huse special concepute pentru plăcile
de surf, inele de exercițiu pentru întărirea
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mâinii, inele pentru coșuri de baschet, inele
pentru gimnastică, inele pentru sport, instalații
și aparate pentru jocul de popice, jocuri cu bile,
jocuri de palete cu minge, jocuri electronice de
darts, jocuri sportive, labe de scufundare, lame
pentru patine de gheață, lansatoare de talere
(tir), leagăne pentru yoga, lansatoare de ținte
(articole de sport), legături de schi, legături de
schiuri și piesele acestora, lăzi de gimnastică
pentru sărituri, manechine pentru blocaje, pentru
antrenamente de fotbal american, mânere de
crose de golf, mânere de rachete, mânere
pentru corzi pentru schi acvatic, mânere pentru
articole sportive, manșete de protecție pentru
încheietura mâinii pentru cicliști, manșete de
protecție pentru încheietura mâinii pentru patinaj,
manșete de protecție pentru încheietura mâinii
pentru skateboard, mânere pentru crose de golf,
mânere pentru flotări, mânere pentru schi nautic,
mănuși (accesorii de joc), mânere rotative pentru
flotări, mănuși de baseball, mănuși confecționate
special pentru sport, mănuși de biliard, mănuși
de box, mănuși de fotbal, mănuși de golf,
mănuși de handbal, mănuși de hochei, mănuși
de protecție (mănuși pentru tir cu arcul), mănuși
de protecție kote, mănuși de protecție pentru
jocuri cu crosă sau bâtă, mănuși de protecție
pentru jocuri cu crosă sau bâtă (accesorii de
joc), mănuși de schi nautic, mănuși de scrimă,
mănuși de softball, mănuși pentru baseball
(pentru jucătorii prinzători), mănuși pentru fotbal
american, mănuși pentru jocul cu popice, mănuși
pentru karate, mănuși pentru lacrosse, mănuși
pentru lupte, mănuși pentru înot, marcatoare
pentru mingi de golf, materiale pentru tir cu
arcul, materiale sub formă de corzi pentru
rachete sportive, mașini de aruncat mingi, mașini
pentru jocul cu popice, mănuși pentru primul
jucător de baseball, mănuși pentru racquetball,
mănuși pentru ridicarea de greutăți, mănuși
pentru taekwondo, mănuși pentru windsurfing,
măști de față pentru sport, măști de scrimă,
măști de protecție pentru față folosite în scrimă,
măști de kendo, măști pentru jucători prinzători
(catcher), mese de biliard, mese de biliard cu
fisă, mese de inversie, mese de ping-pong,
mese pentru tenis de masă, mingi (articole
sportive), mingi antistres din materiale maleabile,
mingi antistres pentru antrenarea mâinilor, mingi
de antrenament, mingi de baschet, mingi de
baseball, mingi de baseball (rigide), mingi de
baseball din cauciuc, mingi de bowling, mături
de curling, mingi de cauciuc pentru exersarea
mâinilor, mingi de exerciții pentru reducerea
stresului, mingi de fotbal, mingi de fotbal
american, mingi de futsal, mingi de gimnastică
pentru yoga, mingi de golf, mingi de handbal,
mingi de jucat rațele și vânătorii, mingi de

jucat sepak takraw, mingi de netball, mingi de
padel, mingi de paintball cu vopsea utilizate ca
proiectile în jocurile de război, mingi de polo,
mingi de plajă, mingi de polo de apă, mingi de
racquetball, mingi de softball, mingi de rugbi,
mingi de sport, mingi de squash, mingi de
tenis (rigide), mingi de tenis, mingi de tenis de
masă, mingi de tenis moi, mingi de tonifiere
pentru pilates, mingi de volei, mingi gonflabile
pentru sport, mingi medicinale, mingi pentru
bandy, mingi pentru biliard, mingi pentru floorball,
mingi pentru gimnastică, mingi pentru hochei pe
iarbă, mingi pentru jocul de bocce, mingi pentru
practicarea sporturilor, mingi pentru lacrosse,
mingi pentru sport, mingi pentru sporturi cu
rachetă, minitrambuline, monoschiuri, muniție
pentru jocuri de paintball, muniție pentru pistoale
cu bile de vopsea, opritori de schi, obstacole
pentru concursuri de echitație, palete (hagoita),
palete cu minge, palete de mână pentru înot,
palete de tenis de masă, palete folosite la
jocurile de palete cu minge, panglici special
adaptate pentru gimnastică ritmică, panouri de
baschet, panouri de baschet din sticlă, panouri
pentru jocuri cu săgeți, parapante, parapantă,
parașute de rezistență pentru antrenament fizic,
parașute pentru parapantism, patine, patine cu
role în linie, patine cu rotile, patine de gheață,
patine de hochei pe gheață, pereți artificiali de
escaladă, perne de antrenament pentru arte
marțiale, piei de focă (învelitori pentru schi),
pieptare pentru kendo, pietre de curling, piscine
gonflabile de înot (articole de joacă), piscine
gonflabile pentru activități recreative (jucării),
piscine gonflabile pentru agrement, pistoale cu
bile de vopsea, pivoturi pentru saci de box,
plăci de bodyboarding, plăci de bodysurfing,
planșe de surfing (curele pentru -), planșe de
windsurfing, planșe pentru kite surfing, planșe
înclinate pentru întinderi, în scop de fitness,
plăci de snowboard, plăci de surf, plăci de
surf cu vâsle, plăci de surf pentru skimboard,
plăci de surfing, plăci de surfing cu vâslă,
plăci de wakeboard, plăci de windsurfing, plăci
kneeboard, plăci mountainboard, plăci pentru
practicarea sporturilor nautice, plase (articole
de sport), plase de baschet, plase de tenis
de masă, plase folosite cu scopuri sportive,
plase pentru aruncat mingi de baseball, plase
pentru buzunarele meselor de biliard, plase
pentru crose de lacrosse, plase pentru exersarea
golfului, plase pentru exersarea loviturii de
baseball, plase pentru hochei pe gheață, plase
pentru jocuri sportive cu minge, plase pentru
porți de fotbal, plase pentru porți de hochei
pe gheață, plase pentru porțile de fotbal, plase
pentru tenis pe platformă (paddle tennis), plase
pentru volei, platforme pentru exerciții, plute
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gonflabile pentru înot, pompe adaptate special
pentru a fi utilizate cu mingi de joc, pompe
adaptate special pentru utilizarea cu mingi de
jocuri, pompe pentru mingi, pompoane pentru
majorete, popice, popicării, porți de floorball,
porți de hochei, porți pentru bandy, porți pentru
fotbal, prăjini pentru sărituri, prăjini pentru
sărituri (echipament sportiv), prelungitoare
pentru tacuri de biliard (echipament pentru
jocuri), prelungitoare pentru tacurile de biliard,
prese pentru rachete de tenis, protecție de deget
pentru baschet, protecții de antebraț (articole
de sport), protecții de braț pentru baseball,
protecții de brațe (articole de sport), protecții
de brațe pentru tir cu arcul, protecții de coate
pentru skateboard (articole sportive), protecții de
corp pentru fotbal american, protecții de corp
pentru sport, protecții de lame pentru ghete
de patinaj pe gheață, protecții de încheieturi
pentru atletism, protecții de încheieturi pentru
halterofili, prăștii, protecții de mâini pentru sport,
protecții de picioare pentru fotbal american,
protecții de piept pentru fotbal american, protecții
de piept pentru sport, protecții de umeri pentru
fotbal american, protecții de umeri pentru
sport, protecții inghinale pentru sportivi (articole
sportive), protecții pentru brațe adaptate pentru
activități sportive, protecții pentru brațe pentru
cicliști, protecții pentru brațe pentru patinaj,
protecții pentru brațe pentru skateboard, protecții
pentru coate pentru practicarea skateboardului, protecții pentru coate pentru utilizare la
mersul pe bicicletă (articole sportive), protecții
pentru cot folosite la skateboard, protecții pentru
gât folosite în sport, protectoare abdomen
pentru taekwondo, protectoare abdomen pentru
atletism, protectoare palme pentru atletism,
protecții pentru mână adaptate pentru uz sportiv,
protectoare talie pentru atletism, protecții pentru
picioare adaptate pentru practicarea de sporturi,
protecții pentru piept adaptate pentru practicarea
de taekwondo, protecții pentru pista de bowling,
protecții pentru portar de hochei pe iarbă,
protecții pentru portari, protecții pentru pumni
(articole sportive), protecții pentru tălpi de schiuri,
protecții pentru încheieturile mâinilor pentru
halterofili, protecții utilizate în activități sportive,
pucuri, pucuri de hochei, punctbaluri (punchingballs) suspendate cu legături elastice, pungi
cu apă sub formă de greutăți pentru fitness,
punctbaluri montate pe pardoseală (punch ball),
corzi de rachete , rachete, rachete de badminton,
racordaje de rachete , rachete de racquetball,
rachete de tenis, rachete de squash, rachete de
tenis pe platformă (padel), rachete de zăpadă,
racordaj de rachete, racordaje pentru rachete
(de tenis sau de badminton) fabricate din
intestin, rame de schi, recipiente adaptate pentru

depozitarea fleșetelor, recipiente adaptate
pentru depozitarea fluturașilor de fleșete (jocul
de darts), rezemătoare pentru tacuri de biliard,
rezemătoare pentru tacuri de biliard american,
ringuri de box, role pentru biciclete fixe de
antrenament, role pentru plăci de skateboard,
rotile pentru plăci de skateboard, roți de exerciții
pentru pisici, roți pentru exerciții abdominale
pentru fitness, rășină folosită de către sportivi,
săbii (arme de scrimă), săbii de lemn pentru
kendo, săbii kendo din bambus, saci de box,
saci de box gonflabili, saci de crichet, saci
de crichet (adaptați), schiuri, schiuri alpine,
schiuri cu rotile, schiuri nautice, săculețe pentru
suporturile de mingi de golf, săgeți pentru jocul
de darts, sănii, sănii (articole de sport), sănii
de blocare pentru fotbal american, sănii de
zăpadă de uz recreativ, sănii skeleton (articole
sport), spray-uri antiderapante cu rășină folosite
de atleți, steaguri de golf (articole de sport),
stâlpi de fileu de volei, stâlpi pentru badminton,
stâlpi pentru porți de fotbal, stâlpi pentru
tenis (echipament sportiv), stâlpi pentru volei,
stâlpi verticali pentru tenis, sulițe (articole de
sport), sulițe (pentru sporturi de teren), suporturi
de plasă pentru tenis de masă, suporturi
de protecție pentru umeri și coate (articole
sportive), suporturi de spate pentru halterofili
(centuri), suporturi de tee-uri (pentru teeball), ștafete, scripeți pentru exerciții, scripețiblocători (echipamente pentru alpinism), seturi
de badminton, seturi de bare pentru exerciții
fizice, tensionate cu arc, seturi de crochet,
seturi de popice pentru profesioniști, seturi de
tras cu arcul, seturi pentru tee-ball, sisteme de
întoarcere pentru bile de bowling, skateboarduri,
skateboarduri (echipament recreativ), sliotar,
soluție antialunecare pentru baseball și softball,
spade de scrimă, șireturi pentru fixarea
apărătorilor pentru umeri, pentru uz sportiv,
suporturi pentru aparate de alergat, suporturi
pentru cretă pentru tacurile de biliard, suporturi
pentru degete pentru tir cu arcul, suporturi
pentru fleșete, suporturi pentru flotări, suporturi
pentru genți de golf, suporturi pentru mingea
de baseball, pentru antrenamente, suporturi
pentru mingi de golf, suporturi pentru mingi,
suporturi pentru tacuri de biliard, suporturi pentru
tacuri de snooker, suporturi pentru truse de
golf (pentru crose și mingi), suporturi speciale
pentru păstrarea croselor de golf, taburete pentru
antrenament în gimnastică, tacuri de biliard,
tacuri de cretă pentru biliard , vârfuri pentru
tacuri de biliard , tacuri pentru biliard american,
tacuri pentru snooker, talere (tir), fileuri pentru
tenis , terenuri cu nisip (articole de sport),
apărători de tibie (articole de sport), tije de
fleșete pentru jocul de darts, tije pentru fleșete,
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ținte, ținte aeriene miniaturale, teleghidate,
pentru sporturi, ținte de arme de foc, ținte
electronice, ținte electronice pentru jocuri și
sporturi, tolbe cu săgeți pentru arcuri, trambuline,
trambuline (articole de sport), trambuline (pentru
gimnastică), trambuline pentru antrenament,
trambuline pentru sport, trepte pentru aerobic,
triunghiuri pentru bile de biliard, triunghiuri pentru
mingi de biliard, unelte de refacere a gazonului
(accesorii de golf), vârfuri de fleșete pentru
jocul de darts, vârfuri de săgeți pentru tir cu
arcul, ținte pentru jocul darts, ținte pentru tir
cu arcul, ținte pentru uz sportiv, veste de
protecție pentru arte marțiale, vizoare deschise
pentru tir cu arcul, vârfuri de tac, vârfuri de tac
pentru biliard american, vâsle pentru skateboard,
vârfuri pentru tacuri de biliard, wakeboard-uri,
wakeskate, zmeie, zmeie de tracțiune.
34. Chibrituri, tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), vaporizatoare personale și țigarete
electronice, și arome și soluții pentru acestea,
aerosoli inhalabili și substanțe-suport pentru
aceștia pentru a fi utilizate în narghilele,
arome chimice sub formă lichidă folosite pentru
a reîncărca cartușele de ăigări electronice,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
utilizare în țigări electronice, atomizoare pentru
țigări electronice, carcase pentru țigarete
electronice, încărcabile, cartomizoare pentru
țigări electronice, cartuşe înlocuibile pentru țigări
electronice, cartușe cu reîncărcare pentru țigările
electronice, cartușe pentru țigări electronice,
cartușe vândute pline cu arome chimice
sub formă lichidă pentru țigările electronice,
dispozitive electronice pentru inhalarea de
aerosoli cu nicotină, dispozitive electronice de
inhalare de nicotină, gudron din tutun destinat
utilizării în țigări electronice, lichid pentru țigarete
electronice (e-lichid), compus din glicerină
vegetală, inhalatoare folosite ca alternativă
la țigările tradiționale, lichid pentru țigarete
electronice (e-lichid), compus din propilen glicol,
seturi pentru fumători de țigări electronice,
lichid pentru țigări electronice (lichid electronic)
compus din arome sub formă lichidă pentru
reumplerea cartușelor de țigări electronice,
soluții de nicotina lichidă pentru utilizare în țigări
electronice, soluții lichide pentru utilizare în țigări
electronice, substanțe pentru a fi inhalate cu
ajutorul narghilelelor, în special arome, trabucuri
electronice, țigarete electronice, vaporizatoare
orale pentru fumători, vaporizatoare pentru
țigarete fără fum, melase din plante (înlocuitori
de tutun), mu'assel (tutun pentru narghilea),
tutun de mestecat , înlocuitori de tutun nu pentru
uz medical, înlocuitori de tutun, snus fără tutun,
snus cu tutun, punguțe de nicotină fără tutun,
de uz oral (nu de uz medical), preparat de

prizat fără tutun, produse din tutun, plante pentru
fumat, pipe pentru fumat înlocuitori de tutun
mentolați, tutun, tutun cu arome, tutun care
poate fi rulat de către fumători, tutun de fumat,
tutun de pipă, tutun de pipă cu mentol, tutun
mentolat, tutun fără fum, tutun japonez tăiat
(tutun kizami), tutun frunze, tutun de țigarete,
tutun de rulat, tutun de rulat manual, tutun de
prizat, țigări, țigarete, trabucuri și alte articole
pentru fumători gata de utilizare, cigarillos (tip de
trabuc de dimensiuni reduse), trabucuri folosite
ca alternativă la țigările tradiționale, țigarete,
țigarete conținând înlocuitori de tutun, țigarete
conținând înlocuitori de tutun, cu excepția celor
pentru uz medical, țigări de foi cu capetele
tăiate, țigări cu filtru, țigări de foi, țigarete
fără tutun, altele decât cele pentru uz medical,
țigări, țigarete cu mentol, arome pentru tutun,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
tutun, arome, altele decât uleiurile esențiale,
pentru înlocuitori de tutun, tutun și înlocuitori
de tutun, tutun pentru narghilea, tutun tăiat
fin, tutun neprelucrat, tutun vrac, de rulat și
de pipă, ceai pentru fumat ca înlocuitor de
tutun, tutun prelucrat, kretek, nu pentru scopuri
medicale, articole pentru uz cu tutun, dispozitive
pentru încălzirea înlocuitorilor de tutun în scopul
inhalării, dispozitive de tăiat țigarete, dispozitive
de curățat pipe de tutun, dispozitive de stins
țigarete și trabucuri încălzite, precum și bețișoare
de tutun încălzit, cuttere pentru trabucuri, cutii
pentru țigări electronice, curățătoare de pipă,
cuie / futace de pipă (articole pentru fumători),
carnete de hârtie pentru țigarete, capete de
țigarete, capete pentru portțigarete, articole
pentru fumători, nu din metale prețioase, butucel
de pipe, articole din metale prețioase pentru
fumători, dispozitive pentru încălzirea tutunului în
scopul inhalării, etuiuri pentru trabucuri, filtre de
pipă, filtre de trabuc, filtre de tutun, filtre pentru
țigarete, foițe absorbante pentru pipe de tutun,
foarfeci pentru țigări de foi, foițe absorbante
pentru tutun, foițe pentru țigarete, huse pentru
pipe, muștiucuri de pipă, masini manuale
pentru injectarea tutunului in tuburile de hartie,
hârtie de filtru pentru țigări, huse pentru țigări
electronice, muștiucuri din chihlimbar pentru
trabucuri și suporturi de trabucuri, muștiucuri
pentru țigări, narghilele electronice, narghilele,
pietre de aburi pentru narghilele, pipe, pipe
asiatice lungi pentru tutun (kiseru), pipe de tutun,
din metale prețioase, pipe de tutun, nu din metale
prețioase, pipe electronice, pipe mentolate,
portțigarete din metale prețioase, portțigarete
pentru țigarete, portțigarete pentru țigări de foi,
produse din tutun pentru a fi încălzite, țevi
de pipă, săculețe pentru pipe, suporturi pentru
ținerea trabucurilor în timp ce se fumează,
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din metale prețioase, suporturi pentru țigarete
electronice, suporturi pentru pipe de tutun,
suporturi pentru pipe (articole pentru fumători),
scuipători pentru consumatorii de tutun, răzători
pentru pipe de tutun, dispozitive de buzunar
pentru rularea țigaretelor , râşniţe pentru tutun,
punguțe de tutun, pungi de tutun, produse
pentru curățarea țigărilor electronice, scrumiere,
scrumiere cu brichete integrate, scrumiere din
metale prețioase, scrumiere pentru fumători
confecționate din metale neprețioase, scrumiere
portabile sub formă de săculeți, brichete pentru
fumători, brichete (de buzunar) din metale
neprețioase, brichete din metale prețioase,
brichete cu kerosen pentru fumători, brichete
nu din metal prețios (nu pentru automobile),
brichete pentru trabucuri, pietre pentru brichete
pentru fumători, fitiluri pentru brichete, doze de
gaz pentru brichete, cremeni pentru brichete,
cremene, brichete, nu din metale prețioase,
butelii cu gaz lichefiat pentru brichete pentru
țigări, brichete, din metale prețioase, brichete
pentru țigarete, care nu se folosesc în vehiculele
terestre, brichete pentru țigarete, tocuri de
brichetă, din metale prețioase, tocuri de brichetă,
tocuri de brichetă, nu din metale prețioase,
recipiente și umidificatori pentru tutun, borcane
de tutun, cutii cu umiditate constantă pentru
păstrarea țigărilor de foi, cutii cu umiditate
constantă pentru trabucuri, cutii de trabuc din
metale neprețioase, cutii din metale neprețioase
pentru pipe, distribuitoare de tutun de prizat,
cutii pentru țigări din metale prețioase, cutii
pentru tutun de prizat, nu din metal prețios,
cutii pentru trabucuri, cutii pentru trabucuri din
metale prețioase, cutii humidor (cu umiditate
constantă) din metale prețioase pentru păstrarea
trabucurilor, cutii din metale prețioase pentru
pipe, cutii humidor (cu umiditate constantă)
din metale prețioase, portțigarete din metale
neprețioase, suport pentru țigări de foi, suporturi
de cutii pentru tutun de prizat, recipiente de tutun,
tabachere automate pentru țigarete, tabachere
din metale prețioase pentru tutun de prizat,
tabachere din metale prețioase pentru țigarete,
tabachere pentru trabucuri, tabachere pentru
țigări de foi, tabachere pentru țigări, tabachere
pentru țigarete care nu sunt realizate din metale
prețioase, tabachere pentru țigarete, tabachere
pentru tutun de prizat, recipiente de tutun , tuburi
pentru trabuc, umidificatoare pentru trabucuri,
umidificatoare de trabuc, umidificatoare pentru
tutun, tuburi de țigarete din foiță, cu filtru, tuburi
de țigară, tuburi lungi de pipă asiatice, urne
pentru fumat, capete de țigarete , portțigarete
pentru țigări de foi , filtre pentru țigarete .
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04125
22/06/2022
MIHAI TIBERIU LEVENTE
INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
STRADA NOUA, NR. 2, JUDEȚ
SIBIU, BOTORCA, 545600, SIBIU,
ROMANIA

Bean Roasters SPECIALTY
COFFEE 4 SPECIAL PEOPLE
SPECIALTY COFFEE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.02; 26.11.12;
08.07.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04155
15/06/2022
VIELE FURNITURE SRL, CALEA
VITAN, NR. 271, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04165
22/06/2022
DRAGOS - IOAN BERCEA,
STR. TREI BRAZI, NR. 3, JUDEȚ
BRAȘOV, PREDEAL, BRAȘOV,
ROMANIA

VIELE kitchen & more
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
20. Mobilă și mobilier, feronerie nemetalică,
recipiente și dispozitive de închidere și suporturi
pentru acestea, nemetalice, scări și trepte mobile
nemetalice, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────

DULCE LA BORCAN
CHEF DRAGOȘ BERCEA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Crema spumă dulce (produse de cofetarie).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 04199
22/06/2022
SI GELATO ARTIGIANALE S.R.L.,
STR. PROMENADA NAVODARI,
NR.33, BL.C1, SC.A, PARTER,
SPATIU COMERCIAL NR.1, ARIPA
SUD, JUDETUL CONSTANTA,
NĂVODARI, 905700, CONSTANȚA,
ROMANIA
CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVITA, NR. 37E, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

conţin îngheţată (affogato), clătite americane,
sirop pentru clătite, aluat pentru prepararea
clătitelor, vafe, gofre, sorbete (îngheţate pe bază
de apă), amestecuri pentru şerbeturi, îngheţată
cu aromă de fructe sub formă de acadele,
gheaţă, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi,
torturi de îngheţată, prafuri de îngheţată instant,
lianţi pentru îngheţată, torturi, creme pe bază de
ciocolată, produse de patiserie conţinând creme,
produse tartinabile dulci (miere), ciocolată
tartinabilă, creme pe bază de cacao sub formă
de produse tartinabile, cacao, băuturi pe bază
de cacao, băuturi cu gheaţă pe bază de cacao,
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cacao), cafea, ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai
acestora, cacao cu lapte, cafea, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), arome naturale
pentru îngheţate (altele decât esenţele eterice
sau uleiurile esenţiale).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îngheţată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îngheţată, gelaterie.
───────

SI
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.01.18; 29.01.12;
26.11.12
(591) Culori revendicate:auriu, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Îngheţată, îngheţată de iaurt (îngheţate),
cornete pentru îngheţată, produse de cofetărie
cu gheaţă, batoane de îngheţată, prăjituri
îngheţate, prăjituri pe bază de îngheţată, lapte
congelat (îngheţată), îngheţată sub formă de
sandviş, deserturi cu îngheţată, îngheţate tip
sorbet cu fructe, înlocuitori pentru îngheţată pe
bază de soia, băuturi pe bază de îngheţată,
parfeuri, îngheţată pe bază de iaurt (predomină
îngheţata), produse de cofetărie îngheţate care
conţin îngheţată, băuturi pe bază de cafea care
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 04283
22/06/2022
FELDSPAT CONSTRUCT S.R.L.,
STR. OITUZ NR. 40, JUD. ILFOV,
POPESTI LEORDENI, 77160,
ILFOV, ROMANIA
CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVITA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

Perla Home
(531)

Clasificare Viena:
05.05.21; 26.01.03; 26.11.06; 29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate imobiliară, lucrări de birou
aferente unui ansamblu rezidențial, conducerea
și
administrarea
afacerilor
imobiliare
rezidențiale.
36. Afaceri imobiliare aferente unui ansamblu
rezidențial.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
amenajarea spațiilor comerciale, consolidare de
clădiri, construcție de birouri, construcție de
case, construcție de clădiri de apartamente,
construcții
civile,
construcții
de
clădiri
rezidențiale și comerciale, construcții și reparații
de clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
construire de locuințe private, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, construire
de părți de clădiri, construirea de clădiri
multifamiliale, construirea de zone rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și

de clădiri rezidențiale, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), consultanță în
domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
decorare de clădiri, demolare de construcții
civile, demolări de construcții, managementul
proiectelor
de
construcție
pe
șantier,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii
consultative privind construcția de lucrări
publice, servicii consultative privind demolarea
de clădiri, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
construcții, servicii de construcții civile, servicii
de construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii
de gestiune a lucrărilor de construcții, servicii
de informații privind construcția de clădiri,
servicii de informații și consultanță cu privire
la construcții, servicii de management în
construcții, aplicare de șape, aplicarea de
acoperiri de protecție pe suprafețele bazinelor,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
construite, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, aplicarea de căptușeli pe clădiri,
aplicarea de căptușeli în tuneluri, aplicarea de
tencuială pe clădiri, aplicarea de vopsea de
protecție pe clădiri, aplicarea de vopsea de
protecție pe lemn, aplicarea unui strat protector
pe suprafețele cavităților, armături din mortar
pentru fundații, armături din mortar pentru poduri,
armături din mortar pentru tuneluri, asfaltare,
clădiri și construcții subacvatice, construcția de
complexuri pentru întreprinderi, construcția de
complexuri sportive, construcția de complexuri
în scop recreativ, construcția de fundații
pentru drumuri, construcția de fundații pentru
poduri, construcția de structuri de inginerie
civilă prin așezarea betonului, construcția
de structuri de inginerie civilă prin turnarea
betonului, construcția de structuri de inginerie
civilă prin fasonarea betonului, construcția de
structuri de oțel pentru clădiri, construcție de
anexe de casă, construcție de arene sportive,
construcție de bucătării, construcție de centre
de recreere, construcție de clădiri pe bază
de comandă, construcție de clădiri și de
alte structuri, construcție de florării (sere) și
de sere, construcție de galerii, construcție
de galerii subterane, construcție de instalații
publice, construcție de instalații solare utilitare,
construcție de instituții medicale, construcție
de lucrări publice, construcție de lucrări
rurale, construcție de magazine, construcție de
panouri, construcție de piloni, construcție de
poduri, construcție de proprietăți industriale,
construcție de proprietăți, construcție de
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proprietăți comerciale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcție de saune, construcție
de sere, construcție de sisteme de scurgere,
construcție de spații de cazare, construcție de
structuri din oțel, construcție de terenuri de sport,
construcție de ziduri, construcție de verande,
construcție de zone cu rezistență ridicată (pentru
depozitare materiale sau parcare), construcții
de case pe bază de comandă, construcții
de clădiri comerciale, construcții de clădiri
rezidențiale, servicii de consultanță privind
construcția de clădiri, servicii de demolare,
servicii de instalații electrice, stabilizarea solului,
stivuirea pământului, stratificarea betonului,
structurare de plafoane, șlefuirea betonului,
terasamente, turnarea betonului, vopsire și
lăcuire, zugrăvirea caselor., construcții imobiliare
rezidențiale, reparații și întreținere imobile
rezidențiale, instalații și mentenanță pentru
instalații, consultanţă în construcții, curățarea
terenurilor pentru construcții, supravegherea
lucrărilor de renovare a clădirilori, reparații
şi întreținere imobile rezidențiale, instalații şi
mentenanță pentru instalații, izolarea clădirilor
existente
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 04292
22/06/2022
BIBORTENI AQUA SRL, SAT
BIBORȚENI, NR. 270, JUD.
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR.12-14,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

Biborțeni Aqua

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, apă minerală naturală,
apă minerală naturală, natural carbogazoasă,
apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid
de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată, toate acestea provenite din
arealul biborteni.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a produselor

ape (băuturi), ape minerale şi gazoase,
ape de masa, ape de izvor, apă minerală
naturală , apă minerală naturală natural
carbogazoasă, apă minerală naturală îmbogățită
cu dioxid de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ in spatiu fizic si/ sau
online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online, cu
amanuntul si/sau cu ridicata a apelor (băuturi),
ape minerale şi gazoase, ape de masa, ape
de izvor, apă minerală naturală , apă minerală
naturală natural carbogazoasă, apă minerală
naturală îmbogățită cu dioxid de carbon de la
sursă, apă minerală naturală carbogazificată,
apă minerală naturală decarbogazificată.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04293
22/06/2022
EMA-DENIS JERPELEA, SPL.
INDEPENDENŢEI, NR. 313B, BL.
C2, ET. 9, AP. 78, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
COSENZA DANIEL, DRM.
MĂNĂSTIREA VARATEC, NR.
7-11, SC. 2, AP. 162, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

OLIMPO CASA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.24;
07.03.11; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), achiziție de proprietăți imobiliare
[pentru terți], achiziții de terenuri pentru
închiriere, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, administrare de
bunuri imobiliare, administrare de clădiri cu
locuințe, administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de imobile, administrare de
portofolii de proprietăți, administrare de
proprietăți imobiliare, administrare fiduciară de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, afaceri imobiliare, agenți
imobiliari, agenție de închirieri de locuințe
[apartamente], agenție imobiliară, agenții
de cazare (proprietăți imobiliare), agenții
de
închiriere
de
proprietăți
imobiliare
(apartamente), agenții de închiriere locuințe
pentru persoane din grupurile vulnerabile,
agenții imobiliare, agențiile imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, asistență

în
materie
de
achiziții
și
interese
financiare în domeniul imobiliar, brokeraj cu
proprietăți imobiliare, brokeraj de proprietăți
imobiliare, brokeraj imobiliar, colectarea chiriilor,
consultanță imobiliară, consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, consultanță
privind
bunuri
imobiliare,
coproprietate
imobiliară, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțare de proiecte de renovare
de clădiri, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, formare de consorții imobiliare,
furnizare de cazare permanentă, furnizare
de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), furnizare de informații privind piața
proprietăților [imobiliară], furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, furnizare
de informații privind gestiunea terenurilor,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de locuințe
permanente, gestionare de proprietăți imobiliare,
gestionarea
portofoliilor
de
proprietăți,
gestionarea proprietăților (imobiliare), gestiunea
bunurilor imobiliare, gestiunea imobilelor,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
terenurilor,
managementul
proprietăților
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, închiriere de centre de afaceri,
închiriere de săli de expoziție, închirieri de
locuințe (apartamente]), intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru operații de construcții, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
intermediere privind proprietatea comună a
unei proprietăți imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, organizare de închirieri de
apartamente, punere la dispoziție de locuințe,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare (în
numele terților), servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii ale agențiilor imobiliare, servicii ale
agențiilor imobiliare de spații comerciale, servicii
ale agenților imobiliari, servicii ale agentului
imobiliar, servicii de achiziții de terenuri (în
numele terților), servicii de achiziții imobiliare,
servicii de achiziționare de terenuri, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul horticulturii, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul agriculturii, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru malluri de
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cumpărături, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de vânzare cu amănuntul,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru locații pentru divertisment, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
industrial, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de clădiri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de agenție pentru
vânzarea de proprietăți imobiliare pe bază
de commission, servicii de agenții imobiliare
pentru achiziția și vânzarea de clădiri, servicii
de brokeraj de bunuri imobiliare, servicii
de brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii
de brokeraj financiar în domeniul imobiliar,
servicii de căutare de proprietăți imobiliare
naționale, servicii de cercetare privind achiziția
de proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, servicii de consultanță
în materie imobiliară pentru corporații, servicii
de consultanță privind proprietățile imobiliare,
servicii de gestiune de multiproprietăți, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe, servicii
de împrumuturi imobiliare, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de localizare de apartamente
pentru terți (cazare permanentă), servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de reprezentare
financiară în vederea deținerii de proprietăți în
numele terților, servicii de tip escrow pentru
bunuri imobiliare, servicii fiduciare imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04294
22/06/2022
LEV MEDICAL SYSTEM S.R.L.,
STR. ANEMONEI, NR. 5, CARTIER
PARADISUL VERDE, JUD. ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

LONGEVITY #estetica vieţii
(531)

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.01.01; 24.17.08
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2149C, 302 c, 2171c), gri (Pantone cool
grey 4c), roşu (Pantone 192c), verde
(Pantone 2401c, 375c)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/06/2022

(210)
(151)
(732)

M 2022 04295
22/06/2022
ELITE BUSINESS FINANCE
SOLUTIONS SRL, BD. NICOLAE
TITULESCU,NR. 48, CAM. 02,
ET. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04296
22/06/2022
HERBAGETICA SRL, STR.
FLORILOR, NR. 1085 BIS, SAT
PODU OLT, JUD. BRAŞOV,
HARMAN, 000000, BRAȘOV,
ROMANIA

ELITE FINANCE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.19;
02.01.05; 24.17.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Consultanță în management, consultanță
în managementul afacerilor, consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță privind
managementul comercial, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
servicii de asistență și consultanță în
managementul afacerilor, servicii de consultanță
și consiliere în managementul afacerilor.
36. Servicii de intermediere financiară, servicii
de consultanță financiară, consultanță financiară
corporatistă, servicii de informare și consultanță
financiară, servicii de consiliere și consultanță
financiară, servicii de consultanță financiară și
de investiții, servicii de informare, consiliere
și consultanță financiară, consultanță financiară
privind cumpărarea și vânzarea de afaceri,
servicii computerizate de consultanță financiară,
analiză și consultanță financiară, consultanță
financiară privind împrumuturile, consultanță
privind managementul riscului (financiară).
───────

EXTRACTE STANDARDIZATE
HERBAGETICA ARJUNA
CARDIO FORTE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.19; 26.01.03; 26.11.03;
24.09.05; 03.07.11; 02.09.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04297
22/06/2022
MEDLINE MEDICAL SUPPLIES
SRL, STR. H FERME, NR. 4,
OTOPENI, ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 04298
22/06/2022
ITV STUDIOS LIMITED, ITV WHITE
CITY, 201 WOOD LANE, W12 7RU,
LONDRA, LONDON WALL, MAREA
BRITANIE
PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

MÂNCARE PE CARE
(511)

BUZZ MAGIC
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.24;
01.15.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Standuri de prezentare.
25. Jachete
(îmbrăcăminte),
glugi
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte, șepci
(articole de îmbrăcăminte).
34. Atomizoare pentru țigări electronice, cartușe
pentru țigări electronice, cutii pentru țigări
electronice, huse pentru țigări electronice,
cartuşe înlocuibile pentru țigări electronice,
inhalatoare folosite ca alternativă la țigările
tradiționale, cartușe vândute pline cu arome
chimice sub formă lichidă pentru țigările
electronice.
35. Servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tutun, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole utilizate împreună
cu tutunul.
───────

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Cărți,
tipărituri,
publicații
periodice,
monografii, fotografii, cărți broșate, calendare,
jurnale, reviste (publicații periodice), postere,
articole de papetărie, caiete de notițe, agende,
agende de telefon, planificatoare personale,
albume de fotografii, cutii sau hârtie de ambalat,
articole pentru birou, materiale didactice și
educative (cu excepția aparatelor), stilouri
(rechizite de birou), creioane incluse în această
clasă, radiere din cauciuc, felicitări, materiale
pentru artiști, pensule, cărți poștale, adezivi
(papetărie).
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare și servicii de informare în legătură
cu acestea, administrarea afacerilor, consultanță
în și cercetare pentru afaceri, monitorizarea
și evaluarea oportunităților de afaceri și de
piață, servicii de colaborare și socializare în
afaceri, servicii de asistență în stabilirea unor
rețele de contacte de afaceri, organizare de
întâlniri de afaceri, organizare de expoziții
în scop de afaceri, furnizarea de informații
de afaceri furnizate online dintr-o bază de
date computerizată, pregătire, diseminare și
actualizare de materiale publicitare utilizate ca
pagini web sau în alt mod, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane de
televiziune, punere la dispoziție și închiriere
de spații publicitare, servicii de furnizare online
informații de date pentru afaceri, servicii de
informare și consiliere în legătură cu serviciile
menționate anterior.
38. Servicii de difuzare, servicii de comunicații
și telecomunicații, difuzare și transmisie de
programe de televiziune, radio, programe
transmise prin cablu, satelit și Internet, furnizare
de programe de televiziune sau de alt conținut
prin Internet și alte mijloace electronice,
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transmisie continuă (streaming) de programe
de televiziune, date și alt conținut, furnizare
de programe de televiziune descărcabile de pe
Internet, transmitere, difuzare, recepționare și
alte moduri de diseminare de conținut audio
și video, imagini, text și date în timp real
sau decalat, servicii de difuzare interactivă,
telecomunicații de informații (inclusiv pagini
web), programe de calculator și orice alte
date, servicii de poștă electronică, transmitere
de mesaje, furnizarea accesului la baze de
date și la Internet prin telecomunicații și linkuri, transmitere de mesaje, sunet și imagini,
transmitere de date, transmitere de informații
prin sateliți de comunicații, microunde sau
mijloace electronice, digitale sau analogice,
transmitere de informații digitale prin cabluri,
fire și fibră, primire și schimb de informații,
mesaje, imagini și date, servicii de transmitere
a textelor afișate pe ecrane de televiziune,
servicii de comunicații prin telefonie mobilă și
fără fir, servicii de agenții de presă, comunicații
prin și / sau între computere sau terminale de
computere, comunicații pentru acces la o bază
de date, servicii de comunicații pentru furnizarea
și afișarea de informații dintr-o bancă de date
stocată pe calculator, servicii de comunicații
pentru furnizarea și afișarea (inclusiv afișare
electronică, digital și analogă) de informații,
imagini, mesaje și date, servicii de portaluri
pentru site-uri web, furnizare de acces și
închiriere de timp de acces la Internet și rețele de
comunicații electronice, închiriere de servicii de
difuzare de radio și de televiziune și de facilități,
transfer și diseminare de informații și date prin
rețele de calculatoare și Internet, furnizare de
acces și închiriere de timp de acces la baze
de date electronice, servicii de informații și
consultanță cu privire la oricare dintre serviciile
menționate anterior.
41. Divertisment, activități culturale, servicii
de divertisment, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, programe
transmise prin cablu, satelit și Internet,
producție și prezentare de programe de
televiziune, spectacole, înregistrări video și dvduri, producție și prezentare de programe de
televiziune, programe transmise prin cablu,
satelit și Internet, producție, prezentare și
distribuție de programe de televiziune, programe
transmise prin cablu, satelit și Internet și
de filme, înregistrări audio, înregistrări video
și dvd-uri, servicii educaționale în legătură
cu divertismentul, furnizarea de informații în
legătură cu divertisment sau educație, furnizate
online printr-o bază de date computerizată
sau prin Internet sau prin comunicații prin
satelit, microunde sau alte medii electronice,

digitale sau analogice, furnizare de concursuri
televizate, servicii de divertisment televizat
ce implică participarea telefonică a publicului,
organizare, producție și prezentare de competiții,
concursuri, concursuri televizate, concursuri cu
întrebări și răspunsuri, zile de distracție, expoziții,
spectacole, spectacole itinerante, evenimente
regizate, petreceri, reprezentații de teatru,
concerte, reprezentații live și evenimente cu
participarea publicului, organizare, producție și
prezentare de competiții culinare, divertisment
interactiv utilizat împreună cu un telefon mobil,
furnizare online de clipuri video nedescărcabile
și alt conținut multimedia digital conținând
material audio, video, lucrări de artă, text
sau oricare dintre cele menționate anterior din
sau în legătură cu un serial de televiziune
în derulare, furnizare de informații cu privire
la divertisment prin intermediul unui site
web, elaborarea și producția conceptelor de
spectacole de radio și televiziune, incluzând
formate, organizare, producție și prezentare
de evenimente cu scop educațional, cultural
sau de divertisment, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere și
serviciilor de transmisie video aproape la
cerere, servicii de divertisment și educaționale
prin încărcarea, descărcarea, capturarea,
postarea, prezentarea, editarea, rularea,
transmisia continuă (streaming), vizualizarea,
previzualizarea, afișarea, etichetarea, bloggingul, partajarea, manipularea, distribuirea,
publicarea, reproducerea, de medii electronice,
conținut multimedia, filme video, filme, tablouri,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut generat de
utilizatori, conținut audio și informații prin Internet
sau alte rețele de computere și comunicații,
furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, servicii de parcuri de amuzament
și servicii de amuzament de tip arcade, servicii
de parcurilor tematice (divertisment), furnizare
de amenajări de recreere, servicii de târguri de
distracție, servicii de parcuri de distracție, servicii
de divertisment în forma reprezentațiilor teatrale,
muzicale, comice sau a experiențelor de jocuri
virtuale, furnizare de jocuri bazate pe Internet,
furnizare de materiale video de pe Internet,
servicii de jocuri și jocuri de noroc online, servicii
de informații și consultanță cu privire la oricare
dintre serviciile menționate anterior.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04299
22/06/2022
DENT ESTET CLINIC S.A., ŞOS.
NORDULUI, NR. 82-92, TRONSON
CONTANCE, DEMISOL, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

10. Aparate

și
instrumente
chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

OrthoDigital DE Team

(540)

M 2022 04300
22/06/2022
BUZZ REPORTER SRL, STR
DACIA, NR 2, PARTER, AP. 1,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR.EUGEN BROTE, NR.
8, JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
26.04.01
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#001C45, #005A8B, #00A4BD), negru
(HEX #000004)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

REPORTER MEDICAL
reportermedical.ro
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.04.02;
26.04.05; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:alb , roșu (Pantone
485C), negru, roşu (R228G034B013)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Difuzare de anunţuri publicitare, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate, publicitate şi anume, pentru presă,
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radio şi televiziune, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afecțiunile
medicale, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media social,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, servicii de cumpărare
de media, pregătire și prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, reproducere
de documente, sistematizarea informaţiilor în
fişiere electronice, transcrierea comunicărilor
(lucrări de birou), gestionare de fişiere
informatice, compilare și sistematizare a
informațiilor utilizate în transmisii electronice,
furnizare de informații statistice privind aspectele
medicale.
38. Servicii de difuzare şi podcasting audio
digitală furnizate printr-o reţea de comunicaţii
globale, difuzare pe web fiind transmisie pe
web de date, informaţii şi date audiovizuale prin
internet sau o altă reţea informatică, difuzarea
de materiale video şi conţinut, text şi date pe
internet şi prin servicii de internet sub formă de
aplicaţii digitale social media şi dispozitive de
comunicaţii fără fir, servicii de telecomunicații
prestate pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, servicii de telecomunicaţii,
şi anume, transmisia de voce, date, video şi
conţinut media printr-o reţea web, transmitere de
înregistrări audio și video în rețele, transmitere
de difuzări digitale audio și video într-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare în legătură
cu domeniul medical, transmitere electronică
de imagini, fotografii, imagini grafice și ilustrații
într-o rețea informatică globală în legătură cu
domeniul medical, transmitere de informații în
materie de produse farmaceutice, de medicină și
de igienă, transmisie electronică de fişiere audio
şi video şi filme difuzate şi care se pot descărca,
prin reţele electronice şi reţele de comunicaţii,
precum şi prin mijloacele unei reţele globale de
calculator, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio, video, pe internet în domeniul
medical, transmisiuni în direct accesibile prin
intermediul paginilor de internet (cameră web),
transmisie de informații și imagini referitoare
la produse farmaceutice, medicamente și
igienă, transmisie de webcast-uri, transmisie
de podcasturi, transmisie on-line de publicații
electronice, transmisie de știri și informații de
actualitate în domeniul medical, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune, servicii
de transmisie, servicii de transmisie video,
servicii de transmisii audiovizuale, emisiuni de

știri (transmisii) în legătură cu domeniul medical,
transmiterea de emisiuni televizate în legătură
cu domeniul medical, servicii de teleconferinţe,
servicii de videoconferinţă, agenţii de presă,
servicii de comunicații ale agențiilor de presă,
servicii ale agențiilor de știri pentru transmisii
electronice, servicii ale agențiilor de presă
(transmitere de știri).
41. Servicii jurnalistice în sistem liberprofesionist, servicii jurnalistice, fotoreportaje,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet în domeniul medicinei, publicare de
publicații medicale, publicare de texte medicale,
publicare de jurnale, cărți și manuale în
domeniul medicinei, servicii de prezentatori de
radio și de televiziune în domeniul medicinei,
servicii de prezentări audiovizuale cu scopuri
educative în domeniul medicinei, prezentări
de filme în scopuri educative în domeniul
medicinei, prezentări audiovizuale, servicii de
prezentare în scopuri educative în domeniul
medicinei, proiectare de filme în scopuri
educative în domeniul medicinei, producție de
prezentări audiovizuale, producție și prezentare
de programe de radio în domeniul medicinei,
organizare de prezentări cu scopuri educative
în domeniul medicinei, scriere şi publicare de
texte, cu excepţia textelor publicitare în domeniul
medicinei, servicii de editare şi producţie de
programe de radio şi televiziune.
42. Găzduire de transmisii video în legătură
cu domeniul medical, găzduire de webloguri
în legătură cu domeniul medical, găzduirea de
podcasturi în legătură cu domeniul medical,
găzduire de pagini web pe internet (hosting)
în legătură cu domeniul medical, găzduire
de conținut digital, și anume jurnale și
bloguri online în legătură cu domeniul medical,
găzduire de conținuturi multimedia pentru terți
în legătură cu domeniul medical, găzduire de
conținut educațional multimedia în legătură cu
domeniul medical, gazduire de continut digital
în legătură cu domeniul medical, găzduire de
platforme pe internet în legătură cu domeniul
medical, găzduire facilităţi electronice pentru terţi
pentru organizarea şi desfăşurarea discuţiilor
interactive prin internet sau prin alte reţele de
comunicaţii, găzduire comunităţi virtuale pentru
ca utilizatorii să organizeze grupuri, evenimente,
participări la discuţii, colectare de informaţii
şi resurse, şi să se angajeze în relaţionarea
socială, de afaceri şi comunicare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 04301
22/06/2022
ȘTEFĂNIȚĂ BĂCNEANU, SAT
GURA TEGHII, JUDEȚ BUZĂU,
COMUNA GURA TEGHII, 127280,
BUZĂU, ROMANIA

ALUSTEEL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Ferestre nemetalice, ferestre batante,
nemetalice, cadre ferestre, nemetalice, usi
batante, nemetalice, tocuri de usi, nemetalice/
rame de usi, nemetalice, usi nemetalice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04302
22/06/2022
PUIU GHEORGHE VASILESCU,
STR. IOAN SLAVICI, NR. 13,
JUDEȚ ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(300)
(511)

RIDE& RIDE
(531)
(591)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 06.01.04; 18.01.05;
26.01.06; 26.11.06; 29.01.06; 29.01.08
Culori revendicate:Gri , negru

M 2022 04303
22/06/2022
LIGHTHOUSE INTERNATIONAL
INC., 255 KEELE ST., TORONTO
M6P-2K1, ONTARIO, CANADA
CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY,
STRADA GEORGE CALINESCU,
NR. 52A, AP.1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011694, ROMANIA

AlerMax
Prioritate invocată:
576254/16-05-2022/CZ

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate
și
substanțe
farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru uz uman, remedii
naturale și farmaceutice, preparate chimice
de uz farmaceutic, preparate farmaceutice
de uz veterinar, extracte vegetale de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru
reglarea imunității, medicamente de uz veterinar,
suplimente pentru furaje de uz veterinar,
preparate igienice de uz veterinar, preparate cu
oligoelemente pentru consum uman și animal,
vitamine și preparate cu vitamine, băuturi
pe bază de vitamine, tablete de vitamine,
suplimente pe bază de vitamine, vitamine pentru
animale, suplimente pe bază de vitamine pentru
animale, preparate cu minerale și vitamine,
preparate pe bază de vitamine sub formă
de suplimente alimentare, suplimente minerale
dietetice pentru animale, suplimente minerale
dietetice de uz uman, produse alimentare
minerale pentru scopuri medicale, preparate și
substanțe cu minerale de uz medical, suplimente
vitaminice și minerale, suplimente dietetice care
conțin oligoelemente, preparate dietetice și
alimentare, extracte din plante și din ierburi
de uz medical, extracte din plante medicinale,
siropuri de uz farmaceutic, picături cu vitamine,
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tizane (băuturi medicinale), compoziții din plante
medicinale de uz medical, extracte din plante
de uz medical, infuzii din plante medicinale,
alimente dietetice de uz medical, suplimente
alimentare si preparate dietetice, suplimente
alimentare pe bază de albumină, alimente pe
baza de albumină de uz medical, balsamuri
de uz medical, balsamuri de uz farmaceutic,
alifii medicinale, creme farmaceutice, creme
medicinale, creme din plante de uz medical.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04304
22/06/2022
EVO INF SRL, STR. MARULUI, NR.
16, AP1, JUDEȚ TIMIȘ, CHISODA,
307221, TIMIȘ, ROMANIA

EVO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Ceară pentru epilat, ceară pentru mustață,
ceară pentru coafarea părului, benzi de ceară
pentru îndepărtarea părului de pe corp, farduri,
deodorante şi antiperspirante, preparate pentru
baie, preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor
şi a unghiilor, preparate şi tratamente pentru păr,
produse pentru epilare şi bărbierit, săpunuri şi
geluri, baze de machiaj pentru buze (se folosesc
înainte de aplicarea rujului sau gloss-ului pentru
a preveni mânjirea sau ştergerea timpurie a
acestora), cosmetice de îngrijire a frumuseţii,
creme bb de înfrumuseţare, creme şi loţiuni
cosmetice, emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului, extracte din plante de uz cosmetic, gel
de baie şi de duş, geluri de corp, henna pentru
scopuri cosmetice, loţiuni de înfrumuseţare,
măşti cosmetice de curăţare pentru faţă,
preparate cosmetice de exfoliere pentru faţă,
preparate pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice pentru piele, produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice sub formă
de pudră, produse pentru curăţarea mâinilor,

pudră cremoasă pentru faţă, pudră de mâini,
sclipici pentru corp, rezerve de cosmetice pentru
dozatoare, serumuri de înfrumuseţare, seruri de
uz cosmetic, sclipici sub formă de spray pentru
uz cosmetic, spume de curăţare pentru corp,
spume pentru duş, spume de curăţare a pielii,
uleiuri de faţă, şerveţele impregnate cu uleiuri
esenţiale, de uz cosmetic, şerveţele impregnate
cu preparate pentru demachiere, şerveţele
de unică folosinţă, impregnate cu substanţe
de curăţare, pentru faţă, şerveţele cosmetice
umezite în prealabil, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, adezivi pentru gene,
păr şi unghii false, anticearcăne corectoare
(cosmetice), baze pentru machiaj sub formă
de paste, corectoare anticearcăne, corector
facial, cosmetice colorate, motive decorative
autocolante de uz cosmetic, cosmetice
decorative, cosmetice pentru buze, creioane
cosmetice pentru obraji, creioane de contur
pentru buze, creioane de machiaj, creioane de
ochi de uz cosmetic, creioane dermatografe,
creioane pentru gene, creioane pentru
obraz, creioane pentru ochi, creioane pentru
sprâncene, creme autobronzante (cosmetice),
creme cosmetice, creme de soare, creme pentru
bronzare, creme pentru bronzarea pielii, cremă
de bază, cremă pentru ten deschis, produse
de demachiere, dermatografe, etuiuri pentru ruj,
eye-liner (cosmetice), fard cremos de obraz, fard
de obraz lichid, fard de pleoape, fard pentru
efect de pleoapă dublă, farduri cosmetice, farduri
de obraz, farduri de pleoape sub formă de
creioane şi pudră, farduri de sprâncene, farduri
pentru obraz şi buze, farduri pentru truse de
machiaj, fond de ten, fond de ten lichid (mizuoshiroi), fond de ten sub formă de cremă,
fonduri de ten, gel pentru sprâncene, geluri
pentru demachiere, produse cosmetice pentru
gene, loţiuni cosmetice pentru îndepărtarea
machiajului, loţiuni pentru bronzat (cosmetice),
luciu de buze, machiaj pentru faţă, machiaj
pentru ochi, machiaj pentru piele, mascara
pentru gene lungi, măşti de frumuseţe, palete
de luciu de buze, pastă cosmetică pentru
aplicare pe faţă pentru combaterea luciului,
preparate autobronzante (cosmetice), preparate
de machiaj pentru faţă şi corp, preparate
pentru bronzare artificială, produse cosmetice
de aplicare pe buze, produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
sprâncene, produse cosmetice sub formă de
fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse cosmetice
sub formă de geluri, produse de acoperire
a coşurilor şi a petelor sau imperfecţiunilor
tenului, produse de machiaj pentru faţă şi corp,
pudră albă de faţă de uz cosmetic, pudră
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de machiaj, pudră liberă pentru faţă, pudre
compacte (produse cosmetice), pudre cosmetice
pentru faţă, pudre pentru machiaj, pudriere cu
machiaj, pudră pentru faţă, pudră pentru faţă
(nemedicinală), pudră pentru faţă sub formă
de hârtie acoperită cu pudră, pudră solidă
pentru pudriere (cosmetice), rezerve pentru
pudriere (cosmetice), rimel, ruj de buze, rujuri
cremoase, sclipici folosit în scopuri cosmetice,
sclipici pentru faţă, sclipici pentru faţă şi corp,
soluţii de bronzare, spume (cosmetice), tatuaje
temporare de uz cosmetic, tatuaje temporare
pentru decorarea corpului, tuş lichid pentru
ochi, uleiuri de cuticule, vopsea pentru faţă,
şerveţele pentu faţă îmbibate cu produse
cosmetice, şerveţele umede pentru mâini
impregnate cu loţiune cosmetică, vopsele de
corp (produse cosmetice), adezivi pentru fixarea
genelor false, abţibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea unghiilor false,
adezivi pentru lipirea sprâncenelor false, balsam
de buze (nemedicamentos), balsamuri de
buze, balsamuri de buze cu procţie solară
(cosmetice), balsamuri pentru piele, balsamuri
nemedicinale pentru picioare, balsamuri pentru
unghii, balsamuri, altele decât cele de uz
medicinal, bază pentru unghii (cosmetice),
comprese pentru ochi de uz cosmetic, benzi
pentru efect de pleoapă dublă, cosmetice pentru
tratarea pielii uscate, cosmetice pentru unghii,
concentrate hidratante (produse cosmetice),
creioane corectoare pentru lacul de unghii,
cremă cosmetica pentru mâini, cremă cu
protecţie solară rezistentă la apă, creme antiîmbătrânire, creme anticelulitice, creme antirid,
creme aromoterapeutice, creme cosmetice de
mâini, creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor, creme cu protecţie
solară, creme de corp (nemedicinale), creme
de curăţare, creme de noapte (cosmetice),
creme de curăţare pentru piele, creme de
piele nemedicinale, creme de protecţie, creme
de protecţie solară (cosmetice), cremă de
noapte, cremă pentru ochi, cremă pentru
unghii, creme de zi, creme după plajă, creme
exfoliante, creme hrănitoare de uz cosmetic,
creme parfumate, creme pentru buze, creme
pentru corp, creme pentru demachiere, creme
pentru corp parfumate, creme pentru fortificarea
pielii, creme pentru piele, creme pentru măşti
corporale, creme pentru ochi (nemedicinale),
creme pentru întreţinerea pielii de uz cosmetic,
fond de ten iluminator pentru piele, gel pentru
unghii, geluri cosmetice pentru ochi, geluri de
curăţare, geluri hidratante (produse cosmetice),
geluri pentru bronzare, geluri pentru fata, geluri
pentru ochi, gene, gene false, hârtie abrazivă
de tip şmirghel pentru unghii, hârtie abrazivă

pentru unghii, intăritor pentru unghii, intăritor
pentru unghii (cosmetice), lac de bază pentru
unghii, lac de unghii de uz cosmetic, lac pentru
albirea unghiilor, loţiuni cosmetice pentru faţă,
lotiuni parfumate pentru corp, loţiuni pentru
bronzare, loţiuni pentru ochi, loţiuni solare
(cosmetice), ojă creion, ojă de unghii, preparate
pentru repararea unghiilor, preparate pentru
îndepărtarea gelului de unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, preparate pentru întărirea
unghiilor, primer pentru unghii (cosmetice),
produse cosmetice de protecţie a buzelor,
produse demachiante pentru ochi, produse
pentru buze (nemedicinale), pudră de toaletă,
pudră parfumată (de uz cosmetic), rezerve de
cremă pentru îngrijirea pielii, pentru dozatoare,
ruj cu protecţie solară (cosmetice), spray-uri
de protecţie solară, săruri de baie, săruri de
duş, nu de uz medical, şerveţele impregnate
cu loţiuni de curăţare a pielii, şerveţele umede
pentru îngrijirea bebeluşului, spumă de curăţare,
sprâncene false, sprâncene false adezive, unghii
false, unghii false de uz cosmetic, unghii false din
metale preţioase, unghii false pentru degetele
de la picioare, uleiuri de uz cosmetic, vopsele
pentru gene, vârfuri pentru unghii, vârfuri pentru
unghii (cosmetice), apă de colonie, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, arome,
parfumuri solide, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri de uz personal, balsam
pentru cuticule, adezivi pentru uz cosmetic,
adeziv pentru extensii de păr, adezivi pentru
fixarea meşelor, ceruri de masaj, cosmetice,
cremă pentru cuticule, dischete demachiante
din vată, gel de aloe vera de uz cosmetic, lac
de uz cosmetic, preparate pentru pedichiură,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse de
curăţare pentru perii cosmetice, produse pentru
îndepărtarea cuticulei, trusă pentru cosmetice,
uleiuri pentru masaj, şerveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu
produse cosmetice, şerveţele impregnate pentru
uz cosmetic, şerveţele umede impregnate cu
loţiuni cosmetice, uleiuri şi loţiuni pentru masaj,
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate cu
produse cosmetice, creme pentru epilare.
8. Aparate manuale pentru ondularea părului,
instrumente de mână pentru ondularea părului,
non-electrice, instrumente de ondulat materiale
textile, ondulatoare de păr electrice, ondulatoare
non-electrice, împletitoare de păr electrice,
aparate de epilat, aparate de tuns părul, electrice
şi acţionate cu baterii, aparate de tuns părul,
non-electrice, aparate electrice de tuns barba,
aparate electrice de tuns părul din nas, aparate
electrice de tuns părul din urechi, aparate
electrice pentru tuns (instrumente manuale),
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aparate pentru epilat prin electroliză, aparate
pentru epilat, electrice sau neelectrice, aparate
pentru tuns si aranjat barba şi mustaţa,
aparate pentru tăierea părului din nas, foarfeci
de tuns, maşini de tuns (unelte acţionate
manual), maşini de tuns electrice, maşini
de tuns electrice de uz personal (acţionate
manual), maşini de tuns părul acţionate manual,
maşini de tuns părul, electrice şi neelectrice,
pensete pentru îndepărtarea părului, accesorii
pentru manichiură, cleşti de unghii, cleşti
de unghii (unelte manuale), cleşti pentru
unghii, dispozitive de tăiat bătăturile, dispozitive
neelectrice de şlefuit unghiile, etuiuri pentru
instrumente de manichiură, foarfeci (forfecuţe)
de unghii, freză electrică pentru unghii,
instrumentar de pedichiură, instrumente pentru
lustruirea unghiilor (neelectrice), instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, pile de unghii,
pile de unghii pentru manichiură, pile de
unghii, electrice sau neelectrice, pile electrice
de unghii, truse de manichiură, truse de
manichiură (electrice), truse de pedichiură,
truse de pedichiură electrice, unghiere (electrice
sau neelectrice), unghiere pentru întreţinerea
pieliţelor, pile pentru unghii, ustensile pentru
împins cuticulele, aparate electrice de coafare,
cleşti pentru întors genele, foarfece, foarfece
pentru cuticule, foarfeci (unelte acţionate
manual), foarfece de uz personal (electrice şi
neelectrice), ondulator electric de păr, pensete,
plăci electrice de întins părul, maşini de tuns
(manuale), pulverizatoare manuale cu pompă,
suporturi pentru foarfece.
11. Încălzitoare de ceară pentru epilat, aparate
de bronzat (lămpi), aparate cu raze ultraviolete
pentru bronzarea întregului corp, aparate cu raze
ultraviolete pentru bronzarea feţei, aparate de
bronzat orizontale, aparate de bronzat orizontale
cu raze ultraviolete, de uz cosmetic, aparate
pentru bronzat folosite în solarii, nu de uz
medical, cabine de bronzare, lămpi cu raze
ultraviolete pentru scopuri cosmetice, lămpi cu
raze ultraviolete, care nu sunt utilizate în scop
medical, lămpi pentru bronzat, lămpi solare,
solare, solarii, altele decât cele de uz medical,
căşti pentru uscat părul, uscătoare de păr,
uscătoare de păr (de uz casnic), uscătoare
de păr de voiaj, uscătoare de păr electrice,
uscătoare de păr electrice portabile, maşini
de uscat părul pentru saloane de coafură,
lămpi cu raze solare ultraviolete pentru scopuri
cosmetice, lămpi cu raze ultraviolete (care nu
sunt de uz medical).
21. Bureţei pentru machiaj, bureţi, bureţi
de toaletă, aplicatoare pentru farduri de
ochi, aplicatoare pentru fardurile de ochi,

aplicatoare de fard, aplicatoare cosmetice,
aparate pentru demachiere, neelectrice, aparate
pentru demachiere, electrice, aparate de
demachiat, non-electrice, aparat de masaj
pentru pielea capului, bureţi pentru corp, bureţi
pentru exfolierea pielii, ustensile cosmetice,
cutii metalice pentru distribuirea prosoapelor
din hârtie, dispensere de şerveţele pentru faţă,
bureţi pentru curăţarea feţei, dispozitive de
demachiere, distribuitoare pentru cosmetice,
pensule de uz cosmetic, pensule pentru
buze, periuţe pentru gene, pămătufuri pentru
pudrat, pieptene, piepteni, piepteni electrici,
piepteni cu dinţi rari pentru păr, portfarduri
(accesorizate), pudre compacte (cutii), pudră
cosmetică compactă, pulverizatoare de parfum
(atomizatoare), rafturi pentru cosmetice, spatule
cosmetice, periuţe pentru sprâncene, suporturi
pentru cosmetice, perii de unghii, truse
de toaletă, bureţi de faţă pentru aplicarea
machiajului, bureţi de baie, bureţi pentru
aplicarea pudrei de corp, centuri pentru machiori,
piepteni de păr electrici, piepteni pentru gene,
spatule cosmetice destinate utilizării împreună
cu preparate de epilare.
35. Asistenţă în afaceri, management şi
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice şi de înfrumuseţare,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, analiza datelor studiilor de piaţă,
analiza impactului publicităţii, analiza datelor şi
statisticilor studiilor de piaţă, analiza reacţiei
consumatorilor, analiza reacţiei la publicitate
şi cercetare de piaţă, analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate, analiza
statisticilor studiului de piaţă, analiza studiilor
de piaţă, analiza în domeniul marketingului,
analize de piaţă, analize publicitare, analiză
a pieţei cerealelor, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, analiză şi cercetare de piaţă,
calcularea cotei de audienţă pentru emisiuni
de radio şi televiziune, cercetare computerizată
de piaţă, cercetare de piaţă pentru compilare
de informaţii despre telespectatori, cercetare
de piaţă pentru compilarea de informaţii
despre cititorii publicaţiilor, cercetare în domeniul
afacerilor şi cercetare de piaţă, cercetare de
piaţă pentru publicitate, cercetare în domeniul
publicităţii, cercetare şi analiză în domeniul
manipulării pieţei, cercetarea consumatorului,
cercetarea de piaţă şi studii de marketing,
studii de piaţă, prospectare de piaţă, previziuni
de piaţă, pregătire de rapoarte de analiză a
pieţei, intervievare în scopul cercetării pieţei,
investigaţii privind strategia de marketing,
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intervievare pentru cercetarea calitativă de piaţă,
interpretarea datelor rezultate din cercetarea
pieţei, furnizare de informaţii despre studii
de piaţă, evaluări statistice ale datelor de
marketing, evaluare a impactului publicităţii
asupra publicului, elaborare de sondaje de
opinie, elaborare de studii de marketing,
difuzarea de date privind publicitatea, efectuarea
studiilor de marketing, consultanţă în domeniul
cercetării pieţei, colectare de informaţii cu
privire la cercetarea pieţei, cercetarea pieţei prin
intermediul unei baze de date computerizate,
rapoarte aferente analizelor de piaţă, realizare
de studii de piaţă care implică sondaje de opinie,
servicii computerizate de cercetare de piaţă,
servicii de analiza si cercetare a pietei, servicii
de analiză de piaţă privind disponibilitatea
antichităţilor, servicii de analiză de piaţă privind
disponibilitatea bunurilor, servicii de analiză de
piaţă privind vânzarea de antichităţi, servicii de
analiză de piaţă privind vânzarea de bunuri,
servicii de cercetare cu privire la publicitate şi
marketing, servicii de cercetare de piaţă pentru
editori, servicii de cercetare de piaţă privind
fidelizarea clienţilor, servicii de cercetare de
piaţă privind obiceiurile de utilizare a internetului,
servicii de cercetare privind publicitatea, servicii
de colectare de date privind cercetarea pieţei,
sondaje de opinie, sondaje de piaţă prin telefon,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice, de parfumerie şi de înfrumuseţare,
studii de preţ, studii de sondaje de opinie
cu privire la piaţă, studii privind imaginea
companiei, studii referitoare la profit, studiu de
piaţă şi analiza studiilor de piaţă, servicii de
consultanţă privind studiul de piaţă, servicii de
informaţii despre piaţa de consum, servicii de
planificare pentru studii de marketing, servicii
de recuperare de date privind cercetarea pieţei,
servicii de studiu de piaţă privind mijloacele
de difuzare, servicii în domeniul evaluării de
piaţă, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, prezentări
de produse şi servicii de afişare a produselor,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, servicii de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
servicii de relaţii cu publicul, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, agenţii de publicitate,
afişaj, afişare de anunţuri publicitare pentru
pentru terţi, campanii de marketing, căutare de
sponsorizare, asistenţă privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
închiriere spaţiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare şi a presei, estimări pentru marketing,
expoziţii comerciale şi servicii expoziţionale,
concepere de broşuri publicitare, concepere
de fluturaşi publicitari, concepere de logouri

publicitare, concepere de material publicitar,
întocmire de rapoarte de marketing, întocmire de
reclame, marketing direct, marketing financiar,
marketing de produse, intermediere publicitară,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
organizarea de publicitate, plasare de reclame,
mostre de produse, marketing prin telefon,
publicitate, publicitate online, publicitate online într-o reţea informatizată, publicitate la
produsele şi serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcţie de
căutare, publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi
prin internet, publicitate pentru terţi pe internet,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, servicii de grafică publicitară,
publicitate şi marketing, publicitate televizată,
servicii de promovare, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate furnizate pe
internet.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04305
22/06/2022
ANTRANIG-MIHAIL MARIN,
STR.CIPRIAN PORUMBESCU,
NR. 50H, ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

CONFIDENT by Antranig
(531)

Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 02.09.10; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:portocaliu
(HEX#FF7700), negru (HEX#000000),
alb (HEX#ffffff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
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și pentru mulaje dentare, dezinfectante,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 04306
22/06/2022
FLORIN CAROLI, SOS. GARII
NR. 31, BALACEANCA, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA CERNICA, ILFOV,
ROMANIA
ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR, NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, publicitate prin internet
pentru vânzare de automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
publicitate online, publicitate și reclamă, servicii
de comenzi online, publicare de materiale
publicitare online, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, realizare de
expoziții comerciale în domeniul automobilelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 04308
22/06/2022
MOLLO VERONICA, STR. ALEEA
AVRIG NR. 3, SC. 1, ET. 8, AP. 40,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Megafit

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț online și servicii de
publicitate, marketing și promovare a produselor:
suplimente sportive și articole sportive.
───────

AUTOTERRA
PRO CENTER 199
(531)

(591)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.01.03;
26.03.04; 26.03.23; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08
Culori revendicate:portocaliu, negru, alb
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04309
22/06/2022
DRAGOS GRUIA, ȘOS.
PANTELIMON NR. 126, BL. 207,
SC. 2, ET. 5, AP. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

LUNOX CONSTRUCT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 165C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și

compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
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pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală
13. Arme de foc, muniții și proiectile, explozivi,
focuri de artificii
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică

22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,

marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea
23. Fire de uz textil
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată)
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri
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35. Publicitate, administrarea, organizarea și

managementul afacerilor, lucrări de birou
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze
38. Servicii de telecomunicații
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii
40. Tratament
de
materiale,
reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04310
22/06/2022
CETĂȚEANU CRISTIAN, CELEA
ȘERBAN VODĂ NR. 108, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA
CETĂȚEANU FLORIN, CALEA
ȘERBAN VPDĂ NR. 108, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
24.01.05; 24.01.08; 24.01.13; 29.01.14
(591) Culori revendicate:albastru, bej, roșu,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Furnizarea de informații in domeniul
educație, examinări referitoare la educație,
servicii educaționale furnizate de școli,
publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice,
publicare
de
texte,
altele
decât textele de publicitate, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire, servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de formare si examinare în domeniul
educațional, producere de podcasturi.
42. Consultanță în domeniul economisirii
energiei, efectuarea de studii cu privire la
proiecte tehnice, consultanță tehnologică, audit
energetic, inginerie.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04311
22/06/2022
TOP DESIGN INTERNATIONAL
SRL, STR. AVIATOR PETRE
CREȚU NR. 52, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04312
22/06/2022
KESUS ILAN, SPLAIUL UNIRII NR.
8, BL. B4, SC. 1, AP. 19, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 040032, ROMANIA

TOP DESIGN INTERNATIONAL
EXODUS E EXODUS
IMPORTED VODKA

(531)

Clasificare Viena:
26.11.02; 26.11.06; 26.11.07; 26.11.08;
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, albastru
închis, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.
───────

(531)

Clasificare Viena:
05.05.21; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.12;
25.01.10; 25.01.15; 25.01.25; 29.01.02;
29.01.08
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vodcă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 04313
22/06/2022
SĂRSĂILĂ PREZENTATORUL
SRL, STR. UNIRII NR.108, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900580, CONSTANȚA, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINȚEI NR.39, AP.12,
JUD. MUREȘ, TÎRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

SARSAILĂ
SARSAILĂ SARSAILĂ
(531)

Clasificare Viena:
03.01.06; 26.01.01; 26.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:negru, roșu, alb,
galben,
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, zgărzi pentru
pisici, îmbrăcăminte pentru pisici, zgărzi pentru
animale, lese de animale, lese pentru animale,
jambiere pentru animale, îmbrăcăminte pentru
animale, costume pentru animale, transportoare
pentru animale (genți), zgărzi pentru animale
de companie, pături și cuverturi pentru animale,
lese pentru animale de companie, pelerine

pentru animale de companie, pălării pentru
animale de companie, zgărzi electronice pentru
animale de companie, funde pentru păr destinate
animalelor de companie, zgărzi pentru animale
de companie, care conțin informații medicale,
articole de șelărie, bice și articole vestimentare
pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, coșuri pentru pisici,
așternuturi pentru pisici, stâlpi de zgâriat
pentru pisici, trape pentru pisici din materiale
nemetalice, trape de acces pentru câini/pisici
nemetalice sau din zidărie, culcușuri pentru
animale, gheare de animale, culcușuri pentru
animale de companie, culcușuri pentru animale
de interior, perne pentru animale de companie,
cuști pentru animale de companie, cuști pentru
animale de companie, căsuțe pentru animale de
companie, adăposturi și paturi pentru animale,
paturi pentru animalele de companie, mobilier
pentru animalele de companie, cuști nemetalice
pentru transportul animalelor, mese pentru
periat animale de companie, culcușuri portabile
pentru animale de companie, coșuri nemetalice
de transportat animale domestice, culcușuri
gonflabile pentru animale de companie, plăcuțe
de identificare pentru animale, nemetalice,
case de joacă pentru animale de companie,
plăcuțe de identificare de plastic pentru animale,
opritoare de ușă (nemetalice) sub formă de
animale, dispozitive în formă de cutii de
transportat animale, perne pentru căptușit cuști
pentru animale de companie, coșuri de dormit
pentru animale domestice, nu din metal, perne
pentru căptușit cuști de transportat animale
de companie, grilaje nemetalice de protecție
pentru bebeluși, copii și animale de companie
(mobilier), mobilier pentru animale.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut,
litiere pentru pisici, cuști de îmbăiere pentru
pisici, filtre destinate utilizării în litiere pentru
pisici, tăvi de plastic folosite ca litiere pentru
pisici, litiere pentru animale, piepteni pentru
animale, piepteni pentru animale domestice,
biberoane pentru animale mici, perii pentru
îngrijirea animalelor, mănuși pentru îngrijirea
animalelor, terarii de apartament (pentru
animale), cuști pentru animale de companie,
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litiere pentru animale de companie, recipiente
de băut pentru animale, perii pentru animale de
companie, perii de dinți pentru animale, lopățele
pentru îndepărtarea excrementelor animalelor,
mănușă de toaletat animale de companie,
litiere automate pentru animale de companie,
perii electrice pentru animale de companie,
dispozitive de hrănire pentru animale pe care
animalele le pot acționa singure, perii pentru
toaleta animalelor de companie, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase pentru
mâncare pentru animale de casă, recipiente de
mâncare pentru animale de companie, periuțe de
dinți pentru animale de companie, boluri pentru
băut pentru animale de companie, perii antinăpârlire pentru animale de companie, borcane
cu gustări pentru animale de companie, lopățele
pentru curățarea litierelor animalelor de casă,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor
animalelor de companie, boluri pentru hrănirea
animalelor de companie, automate, căptuşeli
adaptate pentru litiera animalelor de companie,
dispozitive electronice de hrănire pentru animale
de companie, dispozitive neelectrice pentru
curățarea lăbuțelor animalelor de companie,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, dispozitive de alimentare pentru
animale domestice acționate de acestea,
distribuitoare de hrană pentru animale de
companie acționate de acestea, recipiente
din plastic pentru distribuirea de mâncare
animalelor de companie, recipiente de uz
casnic pentru depozitarea hranei pentru animale
de companie, recipiente din plastic pentru
distribuirea de produse de băut animalelor de
companie, adăpătoare nemecanizate sub formă
de distribuitoare portabile de apă și de lichide
pentru animale de companie, litiere, tavi si alte
recipiente pentru pisici.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, jucării pentru pisici, roți de exerciții
pentru pisici, jucării pentru animale, ucării pentru
animale domestice, jucării pentru animale de
companie, echipamente de sport pentru animale
de companie, lansatoare de mingi pentru
animale de companie, jucării pentru traducerea
sentimentelor animalelor de companie, jucării
pentru animale de companie confecționate din
frânghie, jucării pentru animale de companie
conținând iarba-mâței, jucării interactive „whacka-mole” pentru animale de companie.
31. Animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
pisici vii, băuturi pentru pisici, biscuiți pentru
pisici, alimente pentru pisici, litieră pentru pisici,
produse comestibile pentru pisici, preparate

alimentare pentru pisici, hrană la conservă
pentru pisici, nisip pentru pisici și alte animale
mici, alimente care conțin ficat pentru hrănirea
pisicilor, pulbere comestibilă din actinidia
polygama pentru pisici domestice, alimente
sub formă de inele pentru hrănirea pisicilor,
alimente cu gust de pui pentru hrănirea pisicilor,
alimente cu gust de carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente pentru pisici pe
bază de sau care conțin pește, alimente care
conțin carne de pui pentru hrănirea pisicilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente cu gust de ficat
pentru hrănirea pisicilor, biscuiți pentru animale,
animale de casă, animale de menajerie, produse
comestibile pentru animale, hrană sintetică
pentru animale, hrană mixtă pentru animale,
litiere pentru animale domestice, litieră pentru
animale mici, hrană pentru animale domestice,
lapte praf pentru animale, materiale pentru
culcușul animalelor, preparate pentru hrana
animalelor, prăjituri din cereale pentru animale,
paturi și culcușuri pentru animale, hrană pentru
animale de companie, băuturi pentru animale de
companie, alimente la conservă pentru animale,
litieră pentru cuștile de animale, substanțe
alimentare fortifiante pentru animale, lapte praf
pentru hrana animalelor, semințe de in pentru
consum animal, obiecte comestibile de mestecat
pentru animale, hrană comestibilă pentru
animale pentru masticat, produse alimentare
și hrană pentru animale, produse comestibile
pentru animale de companie, lapte praf pentru
animale de companie, hârtie granulată pentru
igiena animalelor domestice, nisip aromat pentru
animale de companie (litieră), nisip aromat
(litieră) pentru animale de companie, hrană
de animale sub formă de granule, hrană de
animale sub formă de bucăți, hârtie abrazivă
(litieră) pentru animale de companie, hârtie
abrazivă pentru animale de companie (litieră),
conserve de pește pentru animale de companie,
nisip pentru litiere de animale de companie,
alimente care conțin fosfat pentru hrănirea
animalelor, hârtie cu nisip pentru animale de
companie (litieră), așternuturi confecționate din
hârtie reciclată pentru animale mici, hrană la
conservă care conține carne pentru animale
tinere, litieră pentru animale, obținută din silicat
de calciu hidratat, hrană la conservă care constă
din carne pentru animale tinere, preparate pentru
animale de companie sub formă de batoane de
joacă.
───────
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M 2022 04314
22/06/2022
INNER DESIGN CENTER SRL,
STR. FINTA NR.1, BL.1, SC. 2, ET.
1, AP.25, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010497, ROMANIA

FOUR DESIGN STUDIO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor:
mobilă și articole de mobilier, oglinzi, rame
pentru tablouri, containere, nu din metal,
pentru depozitare sau transport, etajere pentru
biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri, birouri
(mobilier), cadre cu rafturi, nu din metal
(mobilier), cadre din lemn (mobilier) pentru
aparate electrice, comode, corpuri de bucătărie,
corpuri cu sertare pentru depozitare (mobilier),
divane, dulapuri (mobilier), lăzi de depozitare,
mese, mobilier de baie, mobilier de bucătărie,
mobilier de exterior, mobilier de interior, mobilier
de uz industrial, mobilier din lemn, panouri

decorative din lemn (mobilier), panouri pentru
mobilier, paravane (mobilier), paturi, scaune,
unități de depozitare (mobilier), vitrine, uși
de interior, uși de sticla, uși glisante, uși
filomuro, uși de exterior din aluminiu, uși de
exterior din lemn, ferestre din pvc, ferestre din
PVC și aluminiu, ferestre din PVC și lemn,
articole pentru decorațiuni interioare, articole
pentru decorațiuni exterioare, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
materiale și elemente pentru clădiri și construcții,
fabricate din nisip, piatră, rocă, argilă, minerale și
beton, finisaje pentru pardoseli din lemn, finisaje
poliuretanice (vopsele), finisaje din lemn, finisaje
texturate din beton, pardoseli metalice, plăci
ceramice pentru pardoseli interioare, pardoseli
nemetalice, pardoseli de parchet și plăci de
parchet, articole de iluminat, componente de
instalații sanitare, articole de uz caznic (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenții de importexport, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, oganizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă, promovare
de bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicată,
servicii de intermediere comercială, intermediere
de cumpărare de produse pentru terți.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
arhitectură, consultaţii arhitecturale, servicii de
amenajări interioare, servicii de design interior
și servicii conexe de informare și consiliere,
servicii de design arhitectural pentru decoraţiuni
exterioare, decorațiuni interioare, design de
decoraţiuni interioare, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, design de decorațiuni
interioare pentru magazine, proiectare de
compoziții decorative, proiectare de decoruri
pentru programe de televiziune.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 04315
22/06/2022
SĂRSĂILĂ PREZENTATORUL
SRL, STR. UNIRII NR.108, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900580, CONSTANȚA, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINȚEI NR.39, AP.12,
JUD. MUREȘ, TÎRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

PISIMALL
(531)

Clasificare Viena:
03.01.06; 26.01.01; 26.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:negru, roșu, galben,
alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
organizare și coordonare de vânzări de animale,
ținere a unui registru cu rase de animale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu animale
vii, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare și hrana pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare
și hrana pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu așternuturi pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
animale de companie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de litieră
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii de

vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru animale, organizare și coordonare
de vânzări, pentru alte persoane, de animale,
servicii de comerț cu diverse produse pentru
animale și în special pisici, organizare expozitii in
domeniu animalelor de casa, cu scop comercial
și de promovare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucarii, îmbracaminte și
mobilier pentru animale și în special pentru pișici,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jucării, îmbrăcaminte și mobilier pentru animale
și în special pentru pișici, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu suplimente alimentare pentru
animale, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri pentru animale
și în special pentru pisici cum ar fi: produse
de igienă și cosmetică, suplimente alimentare,
vitamine, produse farmaceutice veterinare,
îmbrăcăminte, curele, zgardă, mabilier, litiere,
tăvi, recipiente, jucării, harnă și băuturi, nisip
culcușuri, cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, serviciile
putand fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul șiteurilor web sau al emișiunilor de tip teleshopping.
───────
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(740)

(540)

M 2022 04316
22/06/2022
DIRECT IMPORT-EXPORT SRL,
STR. CORNIŞA BISTRIŢEI, NR.36,
SC.C, ET.1, AP.6, JUDETUL
BACAU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR.115,
BL.15, SC.A, APT.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

de nuca, prune conservate, smochine uscate,
stafide.
31. Alune, proaspete, arahide proaspete,
fructe proaspete, caise neprelucrate, prune
neprelucrate, merișoare proaspete, migdale
(fructe), năut proaspăt, nuci proaspete,
nuci neprelucrate, ovăz, semințe oleaginoase
nepreparate, semințe de floarea-soarelui,
semințe neprocesate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 04317
22/06/2022
BIEA SECURITY SRL, STR.
LAZAR GHEORGHE, NR.24, SAD
26, ETAJ IV, JUDETUL TIMIS,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE, NR.51, BL.1, SC.A,
AP.4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Naturele
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.05.03; 05.03.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, semințe, preparate, semințe
procesate, semințe de dovleac prelucrate,
semințe procesate de floarea soarelui, semințe
pestrițe, semințe de floarea soarelui, preparate,
semințe comestibile, alune de pădure preparate,
alune prăjite, amestecuri de fructe și nuci
preparate, amestecuri de fructe uscate,
arahide, preparate, prune uscate, caise uscate,
merișoare uscate, fistic preparat, fructe confiate,
fructe conservate, fructe uscate, migdale
măcinate, migdale preparate, porumb dulce,
prelucrat, porumb prăjit, naut prăjit, năut,
preparat, nuci comestibile, nuci preparate, miez

BIEA SECURITY B
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02
Culori revendicate:auriu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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45. Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor materiale şi indivizilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 04318
22/06/2022
CORALINA CHIRIAC, STR. JEAN
LOUIS CALDERON, NR.59, ET.5,
AP.16, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR.51, SC.A, ET.1,
AP.4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Templu pentru femei

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Organizarea și conducerea de workshopuri, organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, servicii de
consiliere în materie de educație, educație,
furnizarea educației, educație și instruire,
organizare de conferințe referitoare la educație,
educație cu privire la sănătatea fizică, informații
în materie de educație, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, servicii de consultanță
în domeniul educației, organizare de întâlniri
pe teme de educație, furnizare de informații
în materie de educație, servicii de consultanță
în materie de educație, organizarea de
demonstrații în scopuri educaționale, organizare
și coordonare de demonstrații cu scop educativ,
coaching pentru viață (instruire), organizare și
coordonare de întâlniri în domeniul educației,
asistență profesională individualizată (coaching),
instruire cu privire la dezvoltarea personală,
organizare de sesiuni de formare, formare
privind sănătatea și starea de bine, servicii
de instruire, servicii educaționale de sprijin,
servicii oferite de ateliere recreative, ateliere
de formare, organizarea de ateliere de lucru,
servicii oferite de ateliere organizate în scopuri
educative, organizare de ateliere și seminare,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru, organizare și coordonare de ateliere
și seminare de autoconștientizare, organizare
și coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), organizare de ateliere de

lucru și seminarii despre cunoașterea de sine,
organizare de ateliere de lucru și seminarii pe
teme de autocunoaștere, furnizare de cursuri
de instruire în dezvoltarea personală, servicii
de instruire prin dezvoltarea capacităților de
percepție, organizare și coordonare de cursuri
educaționale, servicii educative și de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire, pregătire pentru părinți în
domeniul organizării de grupuri de sprijin pentru
părinți, organizarea de cursuri de sprijin pentru
persoane cu dificultăți de exprimare orală,
furnizare de cursuri educaționale, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de forumuri online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul public
și probleme sociale, elaborare de materiale
educative, servicii de scriere pentru bloguri,
realizare, coordonare și organizare de seminarii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04319
22/06/2022
FINANCIAL BIC SRL, BD.
TINERETULUI, NR.27, BL.18, SC.
C, ETAJ 1, AP.96, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

DENTAL HOSPITAL ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/06/2022

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 04320
22/06/2022
ANDREI MIHALACHE, ALEEA
ARIEȘUL MARE, NR.7, BLOC
31, SCARA E, APARTAMENT 41,
SECTOR 6, BUCURESTI, 077042,
ROMANIA

MGK666

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte si parti ale acestia, încălțăminte
și
articole
pentru
acoperirea
capului,
îmbrăcăminte.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04321
22/06/2022
GHEORGHE DINCĂ, SAT
MICLOȘANII MICI, NR.365,
JUDETUL DAMBOVITA, COMUNA
MALU CU FLORI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 26.01.03;
05.07.15; 03.13.01
(591) Culori revendicate:galben, albastru,
verde, rosu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Gemuri, gem de zmeură, gem de căpșuni,
gem de rubarbă, gem de mure, gem de
merișoare, gemuri din fructe, gem de portocale
și ghimbir, compot de mere, compot de
merișoare, jeleuri, dulcețuri, compoturi, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
fructe preparate, fructe deshidratate, fructe
conservate, fructe confiate, fructe glazurate,
congelate (fructe -), fructe uscate, fructe glasate,
fructe congelate, fructe, gătite, cipsuri din
fructe, fructe feliate, fructe aromatizate, fructe
fermentate, fructe tăiate, fructe coapte, coji de
fructe, pastă de fructe, marmelada din fructe,
fructe (jeleuri de -), pulpă de fructe, fructe în
conservă, fructe la borcan, cremă de fructe,
piureuri de fructe, conserve de fructe, fructe în
saramură, praf de fructe, tocătură din fructe,
produse din fructe uscate, fructe de pădure,
conservate, aranjamente de fructe procesate,
tartă umplută cu fructe, fructe conservate în
alcool, amestecuri de fructe uscate, batoane pe
bază de fructe și fructe nucifere, pastă de fructe
presate, iaurturi cu gust de fructe, fructe feliate
la borcan, fructe feliate, la conservă, jeleuri
de fructe tartinabile, gustări pe bază de fructe,
deserturi pe bază de fructe, umpluturi de fructe
pentru plăcinte.
32. Bere și bere fără alcool, preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, băuturi
nealcoolice, bere și produse de bere.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), esențe
si extracte alcoolice, cidru alcoolic, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, preparate
pentru fabricarea băuturilor alcoolice.
───────

Dorința de tradiție GeCa

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/06/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04322
22/06/2022
MARIAN SAVA, STR. 1
DECEMBRIE, BLOC B4, AP.2,
JUDETUL BUZAU, COMUNA
BERCA, BUZĂU, ROMANIA

direct, servicii privind compunerea de lucrări
muzicale, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, organizare și coordonare
de concerte muzicale, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, organizarea de
concerte în direct susținute de formații muzicale,
oferire de divertisment muzical de către formații
vocale, producție de materiale muzicale întrun studio de înregistrare, spectacole muzicale
în mijlocul publicului organizate la săli de
spectacole, servicii de divertisment sub formă
de spectacole susținute de o formație muzicală,
producție și coordonare de exerciții pentru
cursuri și programe de muzică, activitați sportive
și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

Altfeel Band
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 02.09.01;
24.15.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, ateliere organizate în
scopuri culturale, ateliere recreative, compunere
de cântece, divertisment muzical, organizare
de activități de divertisment, organizare de
divertisment pentru nunți, educație, instruire,
divertisment, activitați sportive și culturale,
educație muzicală, formare muzicală, editare
muzicală, spectacole muzicale, cursuri de
muzică, înregistrări de muzică, producția de
muzică, reprezentații de muzică live, organizarea
de spectacole muzicale live, organizare de
evenimente muzicale, servicii de compoziții
muzicale, reprezentații muzicale în direct, servicii
de educație muzicală, producție de înregistrări
muzicale, organizare de interpretări muzicale,
organizare de spectacole muzicale, servicii de
muzică în direct, interpretare de muzică și
canto, organizare de spectacole muzicale în

(511)

M 2022 04323
22/06/2022
ADRIAN-MIHAI GAVRILA, STR
XII NR 14, JUD. SIBIU, CRISTIAN,
557085, SIBIU, ROMANIA

Bukate

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 04324
22/06/2022
ANDREI-MARIAN HUTANU,
SOS.CONSTANTEI NR.2U BIS,
JUD. CONSTANȚA, CUMPANA,
CONSTANȚA, ROMANIA
PAUL BURCA, STR.SG.NICOLAE
GRINDEANU NR.27, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR FAGETULUI 144
BL.ST2,SC.B,AP.46, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

despre proiectare, programare și întreținere de
software de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

SILVERBACKS
(531)

Clasificare Viena:
03.05.19; 27.05.01; 27.05.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații
software
înregistrate
sau
descărcabile, software mobil, software integrat,
software de calculator, aplicații software
descărcabile.
42. Dezvoltare de software, proiectare de
software, creare de software, elaborare
de
software,
închirierea
de
software,
programare pentru calculatoare, programare
de pagini web, programare de software
pentru telecomunicații, dezvoltare software,
programare și implementare, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, programare de software pentru
dezvoltare de site-uri web, furnizare de studii
tehnice referitoare la programare pe calculator,
furnizare de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site, servicii de consultanță și de informații

M 2022 04325
22/06/2022
ANDREI-MARIAN HUTANU,
SOS.CONSTANTEI NR.2UBIS,
JUD. CONSTANTA, CUMPANA,
CONSTANȚA, ROMANIA
PAUL BURCA, STR.SG.NICOLAE
GRINDEANU NR.27, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR FAGETULUI 144
BL.ST2,SC.B,AP.46, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

CARTIERUL DIGITAL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, servicii oferite de ateliere
recreative, coordonare de activități culturale,
divertisment interactiv on-line, coordonare de
comunitati digitale,pasionate de programare
soft.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 04326
22/06/2022
LA PESTE SRL, BD MAMAIA
NORD 32S, C-12,CAM 1, JUD.
CONSTANTA, NAVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR FAGETULUI 144
BL.ST2,SC.B,AP.46, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

THE RAVEN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, activități culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment, servicii
oferite de ateliere recreative, organizare de
festivaluri.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04328
22/06/2022
COMAN ANCUȚA-FLORENA
- CABINET INDIVIDUAL DE
PSIHOLOGIE, STR. DR. IOSIF
NEMOIANU NR. 13, AP. 10, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300011, TIMIȘ,
ROMANIA

De ce mănânci când mănânci?

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare
41. Educație, instruire, divertisment
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 04329
22/06/2022
ADRIANA POPESCU, CALEA
MARASESTI, NR.8C/33, BL.8,
SC.C, AP.33, JUD. BACAU,
ONESTI, 601117, BACĂU,
ROMANIA

bath different happybody

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
───────

Erată

Referitor la cererea de marcă având număr de depozit M 2022
04268/21.06.2022 publicată în 28.06.2022, clasele corecte de produse și
servicii conform ”Clasificării de la Nisa” sunt următoarele:

Clasa 7. Automate (distribuitoare automate); automate cu sistem de
refrigerare; distribuitoare automate (acționate cu fise); distribuitoare
automate (acționate cu monede); aparate de distribuire automată de
alimente si băuturi.
Clasa 30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de
cafea; făină și preparate din cereale, pâine, patiserie și cofetărie, înghețată;
pâine: baghete; franzele; chifle de pâine; chifle; minichifle; covrigi; batoane;
firimituri; produse rezultate din măcinare; preparate pe bază de cereale;
gustări pe bază de cereale; gustări pe bază de orez; alimente pe bază de
ovăz; sandwich-uri; sosuri pentru salate; produse de patiserie; rulouri;
cornuri; comulețe; croissant-uri; cuib de viespe; chec, cozonac; cozonac
nemțesc; baigli; saleuri; covrigei fragezi; covrigi polonezi; foietaje; pateuri cu
brânză; prăjitură cu brânză; prăjiturele cu orez; turte de orez; brânzoaică;
specialități cu susan, cu mușii, cu cașcaval, cu mac, cu sare; plăcinte;
ștrudel; pateuri (produse de patiserie); miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muștar; oțet, sosuri; condimente; gheață; pesmet; preparate
aromate alimentare; băuturi pe bază de ciocolată; băuturi din ciocolată cu
lapte; băuturi cu ciocolată; bă uturi din cacao cu lapte; spume de ciocolată;
produse din cacao, cafea; băuturi pe bază de cacao; băuturi pe bază de ceai;
băuturi din cafea cu lapte; arome de cafea; băuturi pe bază de cafea; spume
de desert (dulciuri); biscuiți; biscuiți crocanți; biscuiți de malț; prăjiturele;
cremă din ouă, lapte și zahăr; fondante (dulciuri); jeleuri de fructe (dulciuri);
batoane de cereai bogate în proteine; turte din malai dulce; turtă dulce; lemn

dulce (dulciuri); băț de lemn dulce (dulciuri); bomboane (dulciuri); ciocolată;
dulciuri pentru decorarea pomilor de Crăciun; dulciuri; cremă pentru prăjituri;
praline; budinci; tarte; petit-beurre; dulciuri cu zahăr; bomboane; bomboane
mentolate; tarte.

Clasa 35. Publicitate; conducerea și administrarea afacerilor; lucrări de
birou; regruparea în avantajul terților a produselor de panificație, patiserie și
cofetărie permițând consumatorilor să le vadă și să le cumpere comod;
prezentarea produselor în toate mediile de comunicare, în scopul vânzării cu
amănuntul; informații și consiliere comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori); publicitate online și promovare prin intermediul unei rețele de
computere și al unei rețele de telefonie mobilă; servicii de expunere
comercială de mărfuri; organizarea de expoziții și târguri în scopuri
comerciale, publicitare și de promovare; gestionare și organizare de
programe de fidelizare a clienților în scopuri comerciale, promoționale sau
publicitare; publicitate în aer liber; prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; demonstrații cu produse; aranjarea vitrinelor;
distribuirea eșantioanelor.
Clasa 39. Transport; ambalare și depozitarea mărfurilor; livrări de bunuri și
produse; servicii de ambalare; depozitare; aprovizionareaa distribuitoarelor
automate; ridicarea încasărilor din distribuitoare automate.

Clasa 40. Prelucrarea și tratamentul materiilor prime în domeniul
panificației, patiseriei și cofetăriei; fabricare la comandă de pâine; fabricare
la comandă de produse de cofetărie si produse de patiserie.

Clasa 43. Servicii oferite de restaurante și cazare temporară; servicii oferite
de patiserie; servicii de alimentație publică cu produse de brutărie, cofetărie;
servicii oferite de cafenele; servicii de catering de alimente și băuturi; servicii
oferite de snack-bar-uri; servicii oferite de fast-food; servicii de bufet si
gustări; servicii de cafenea; servicii de cofetărie.

