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Cereri Mărci publicate în 23/11/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2020 08258 16/11/2020 CAMPUS MEDIA TV S.R.L. PLANETA ESTI TU

3 M 2020 08259 16/11/2020 GIRASOLE FOOD S.R.L. sFizio simply. genuine. tasty

4 M 2020 08260 16/11/2020 MATAR HUSSEIN MODA-PELLE

5 M 2020 08261 16/11/2020 MATAR HUSSEIN F/B franco banetti

6 M 2020 08262 16/11/2020 FLORIN SILVIU RADU WHO LET THE KIDS OUT?

7 M 2020 08263 16/11/2020 SC FUCHS CONDIMENTE RO
SRL

Cosmin, Pui gust și ceva în plus!

8 M 2020 08264 16/11/2020 SC FUCHS CONDIMENTE RO
SRL

Cosmin, brandul românesc, în
care ai încredere!

9 M 2020 08265 16/11/2020 MARINELA FRANGULEA
FLORIN-ROBERT STAN

Foodycios

10 M 2020 08266 16/11/2020 SC DOLY CORP SRL Amaxer

11 M 2020 08267 16/11/2020 SC DOLY CORP SRL Kolipajam

12 M 2020 08268 16/11/2020 SC DOLY CORP SRL Bulute

13 M 2020 08269 16/11/2020 Unilever N.V. LUX BOTANICALS

14 M 2020 08271 16/11/2020 DOR PROPERTIES SRL city gardens

15 M 2020 08272 16/11/2020 MEDIALOGIC SRL
STERE SI ASOCIATII SRL

Tigris Expert RPA

16 M 2020 08273 16/11/2020 LAURENTIU-NICOLAE ENE DECO GATE

17 M 2020 08275 16/11/2020 AG CAMO INTERNATIONAL
S.R.L.

CUIBUSORUL MEU

18 M 2020 08277 16/11/2020 TERRA GUARD SECURITY
SRL

TERRA GUARD SECURITY

19 M 2020 08279 16/11/2020 ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS

LIGA PROFESIONISTĂ DE
KICK-BOX ŞI THAI-BOX-LIGA
PROFESIONISTĂ DE BOX CU
LOVITURI DE PICIOR ŞI BOX
THAILANDEZ

20 M 2020 08280 16/11/2020 ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE
KICK-BOX ŞI THAI-BOX

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 07785 13/11/2020 FLORIN ZAHARIA CHEF`S TABLE By The Sea
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2020 08283 16/11/2020 CORPORACION HABANOS

S.A.
LA GLORIA CUBANA HABANA-
CUBA L.G.C.

22 M 2020 08284 16/11/2020 SC CLINICA LIFE-MED SRL CLINICA LIFE MED

23 M 2020 08285 16/11/2020 PRODALIM BUNU'ITU PRODUS LOCAL -
ARAD Prodalim FONDAT 1991

24 M 2020 08286 16/11/2020 PĂTRU CRISTIAN-MIHAI AQUA DEOS ZERO

25 M 2020 08287 16/11/2020 IOANA ILYES
ZOLTAN ILYES

tizzy.ro

26 M 2020 08288 16/11/2020 VALERIU BARCAN wamozart.ro

27 M 2020 08289 16/11/2020 MELANIA NEMETI MD Miarma Designs

28 M 2020 08290 16/11/2020 DANIEL - SEPTIMIU TĂMAȘ Enjoy DRESSUP

29 M 2020 08291 16/11/2020 ANDREI FLOREA Fresh Factory Artizani de sucuri
faine

30 M 2020 08293 16/11/2020 ROMULUS SORIN NICULESCU PZX

31 M 2020 08294 16/11/2020 ANDRA-LUCIA MARTINESCU
MARIA CATALINA MOISESCU

The DIASPORA INITIATIVE

32 M 2020 08295 16/11/2020 LUCIAN-IOSIF ILIE
CONSTANTIN-SORINEL RUSU

Melifere

33 M 2020 08296 16/11/2020 LAURENŢIU-NICOLAE ENE DECO GATE

34 M 2020 08297 16/11/2020 NICOLAI DAMIAN
RAZVAN COMAN
CATALIN-ADRIAN MATEI
MARIUS DIMA

FANS W124 CLUB ROMANIA

35 M 2020 08298 16/11/2020 S.C. GOOD MEAT YXY SRL CARMANGERIA DOMNEASCA
Mananci ca pe vremuri, Traiesti
sanatos!

36 M 2020 08299 16/11/2020 IULIUS MANAGEMENT
CENTER SRL

MallDrive
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PESCARUSULUI NR. 7, JUDEŢ
CONSTANŢA, TECHIRGHIOL,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA-
NIŢU ION, STR. DEZROBIRII
NR. 110 , BL. I.S.8, SC. A, AP.1,
CONSTANŢA, 900280

(540)

CHEF`S TABLE By The Sea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.04.07;
26.04.16; 26.04.18; 29.01.12

(591) Culori revendicate:crem, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 08258
(151) 16/11/2020
(732) CAMPUS MEDIA TV S.R.L.,

STR. DR. STAICOVICI NR. 75,
FORUM 2000 BUILDING, FAZA I,
ETAJ 2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PLANETA ESTI TU

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 08259
(151) 16/11/2020
(732) GIRASOLE FOOD S.R.L., SAT

DUMBRĂVENI NR. 2194A,
JUDEȚUL SUCEAVA, COMUNA
DUMBRĂVENI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

sFizio simply. genuine. tasty

(531) Clasificare Viena:
05.05.04; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.14

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de cafenea, servicii de bar, servicii de bufet,
servicii de restaurante fast-food, servicii de fast-
food la pachet.

───────

(210) M 2020 07785
(151) 13/11/2020
(732) FLORIN ZAHARIA, STR.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/11/2020

(210) M 2020 08260
(151) 16/11/2020
(732) MATAR HUSSEIN, STR.

POPASULUI NR. 78, BL. 8, ET.
6, AP. 25, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

MODA-PELLE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.03.01; 26.03.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 08261
(151) 16/11/2020
(732) MATAR HUSSEIN, STR.

POPASULUI NR. 78, BL. 8, ET.
6, AP. 25, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

F/B franco banetti

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 08262
(151) 16/11/2020
(732) FLORIN SILVIU RADU, SOS.

ALEXANDRIA NR. 9, BL. 4,
SC. 1, ET. 4, AP. 9, SECTOR
5, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
WHO LET THE KIDS OUT?

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Închirierea de ambarcaţiuni, transportul cu
ambarcaţiunile, rezervarea locurilor de călătorie,
transportul cu autobuzul, transportul cu maşina,
organizare de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicaţii online, aranjarea formalităţilor pentru
vize şi documente de călătorie pentru persoanele
care călătoresc în străinătate, organizarea de
croaziere, închirierea costumelor de scufundare,
furnizarea de direcţii de deplasare în scopuri
de călătorie, însoţirea turiştilor, transportul
cu feribotul, închirierea de cai, transportul
marin, închirierea autocarelor, transportul de
pasageri, transportul pe calea ferată, închirierea
vagoanelor de cale ferată, transportul fluvial,
servicii de transport pentru tururile de vizitare
a obiectivelor turistice, transportul turiştilor,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, furnizarea de
informaţii despre transport, rezervări de
călătorie, închirierea de vehicule, transportul
aerian, închirierea de aeronave, rezervarea
locurilor de călătorie, transportul cu maşina,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice.
41. Servicii de parcuri de amuzament,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), distribuţie de
filme, transfer de know-how (instruire), servicii
educaţionale furnizate de asistenţi pentru nevoi
speciale, servicii de disc jockey, servicii de
discotecă, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
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divertismentului, efectuarea antrenamentelor de
fitness, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), şcoli de grădiniţă, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, organizarea de competiţii sportive,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea
de petreceri (divertisment), instruire practică
(demonstraţii), publicarea cărţilor, divertisment
radio, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, pictură
pe faţă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, închirierea
de echipament pentru scufundări libere, servicii
de tabere sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea de
terenuri de sport, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, închirierea de jucării, servicii
de agenţie de bilete (divertisment), organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire).

───────

(210) M 2020 08263
(151) 16/11/2020
(732) SC FUCHS CONDIMENTE RO

SRL, STR. NORDULUI, NR. 41/43,
MUN. CURTEA DE ARGEŞ,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Cosmin, Pui gust
și ceva în plus!

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.

───────

(210) M 2020 08264
(151) 16/11/2020
(732) SC FUCHS CONDIMENTE RO

SRL, STR. NORDULUI, NR. 41/43,
MUN. CURTEA DE ARGEŞ,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Cosmin, brandul românesc,

în care ai încredere!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.

───────
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(210) M 2020 08265
(151) 16/11/2020
(732) MARINELA FRANGULEA, STR.

MĂCEȘULUI NR. 6-8, JUDEȚUL
PRAHOVA, SINAIA, PRAHOVA,
ROMANIA
FLORIN-ROBERT STAN, STR.
PRIMĂVERII NR. 9C, JUDEȚUL
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Foodycios

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 02.01.11; 27.05.01; 27.05.03;
29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
roșu, gri, alb, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, administrare de afaceri, furnizare
de informaţii în materie de comerţ, gestiunea
afacerilor de comerţ cu amănuntul pentru
terţi, servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, încheierea de contracte de cumpărare
şi vânzare de mărfuri, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata şi cu
amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, servicii de informaţii

comerciale furnizate online prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice.
43. Asigurarea de hrană şi băuturi, servicii de
informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente şi băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, şi echipamente pentru servirea
de mâncare şi băutură, servicii de catering,
consiliere în domeniul culinar, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor şi
băuturilor, furnizarea de spaţii pentru evenimente
şi de spaţii pentru birouri provizorii şi pentru
reuniuni, închiriere/de echipament de catering,
informaţii şi consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, pregătirea şi furnizare de alimente şi
băuturi destinate consumului imediat, pregătirea
mâncărurilor şi a băuturilor, servicii contractuale
de alimentaţie, servicii de restaurant şi bar,
servire de alimente şi băuturi, cazare temporară,
servicii de informare, de consiliere şi de
rezervare în legătură cu cazarea temporară.

───────

(210) M 2020 08266
(151) 16/11/2020
(732) SC DOLY CORP SRL, ȘOS.

BUCUREȘTI-URZICENI NR. 63E,
CORP C1, CAMERA 107, SAT
AFUMAȚI, JUD. ILFOV, COMUNA
AFUMAȚI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLĂDIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Amaxer
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 01.01.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Rezervoare din metal pentru stocarea și
transportul apei și altor lichide, a gazului lichefiat,
materiale (tije metalice) pentru sudură, recipienți
metalici pentru stingătoare.
7. Mașini și unelte agricole, mașini agricole,
cum ar fi seceratori, motocultoare, scarificatoafe,
semănătoare, mașini agricole remorcabile
cum ar fi pluguri, semănătoare, secerătoare,
tăvălugi, grape, discuitoare de recoltat, presă
de balotat paie, distribuitoare de fertilizanți,
de îngrășăminte, încărcătoare pentru mașini
agricole, mașini agricole, pentru arat, cultivare,
fertilizare, însămânțare, mașini-unelte agricole,
mașini agricole de treierat, aparate agricole,
utilaje agricole cum ar fi pentru integrarea
substanțelor în sol, cilindri de pulverizare, de
grădinărit și silvicultură, mașini agricole de taiat
și colectat iarba, dispozitive și scule electrice
pentru grădinărit, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, accesorii pentru uneltele
agricole, cum ar fi racorduri, curea de tranmisie,
benzi de rulare din cauciuc sub formă de șenile
pentru mașini agricole, benzi transportoare
pentru utilaje agricole și horticole și piese și
accesorii pentru acestea cum ar fi atomizoare
sub formă de piese pentru mașinile de stropit
culturile agricole, instrumente agricole cum ar
fi lance de stropit, freze de pamant pentru
scopuri agricole, mașini de decorticat porumb
remorcate de tractor, utilaje agricole altele decât
unelte de mână acționate manual, dispozitive
de adunat fânul în căpițe, aparate de muls
si ventuze pentru aparatele de muls, pentru
fixare pe ugere, tocătoare de fân, dispozitive de
legare a fânului, dispozitive pentru strângerea
fânului, mașini de întindere sau întoarcere
a fânului, mașini de tuns pentru animale,
mașini de tuns părul pentru animale, mașini
forestiere, ferăstraie cu bandă pentru exploatare
forestieră, graifere pentru lemn (hidraulice) de
uz forestier, mașini pentru rostuirea dinților
de ferăstru (pentru exploatarea forestieră sau
prelucrarea lemnului), motoare cu combustie
pentru utilaje, motoare electrice, mașini și mașini
unelte pentru tratarea materialelor, mașini și
unelte pentru tăiere, pentru ascuțire, pentru
șlefuire și pentru tratarea suprafețelor, mașini,
scule si aparate pentru fixat si asamblat,
manuale și electrice, mașini și motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehicule de teren),
părți componente de motoare si mașini, roți,
șenile, comenzi pentru operarea de mașini

și motoare, cuplaje și organe de transmisie
(cu excepția celor pentru vehicule de teren),
părți componente pentru motoare: pistoane,
pompe, ansamble pompă-motor, blocuri motor,
carcase de motor, chiulase de motor, cilindri
de motor, părți componente de caroserie,
din sistemul de evacuare al vehiculelor,
silențiatoare din sistemul de transmisie cum
ar fi curele, inele de transmisie, roți de
transmisie și alte părți componente, mecanisme
electrice de propulsie pentru utilaje, motoare
de combustie pentru utilaje, propulsoare
pentru utilaje, pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, rezervoare de ulei pentru
autovehicule, echipament pentru agricultură,
pentru terasament, pentru construcții, mașini
pentru construcții și părți ale acestora, mașini,
aparate și unelte agricole, altele decât cele
acționate manual și părți componente ale
acestora, incubatoare pentru ouă, mașini
și aparate de grădinărit și silvice, mașini
automate pentru vânzare, distribuitoare, mașini
și dispozitive de stropit culturile agricole, de
pulverizat, în general și pentru insecticid, ierbicid
in special, părți componente pentru acestea,
atomizoare, vermorele, mașini de pulverizat
și de stropit culturi și piese pentru mașinile
de stropit culturi, mașini de pulverizare sub
formă de remorci, lance de stropit care se
atașează la mașini de spălat cu presiune
pentru curățare, lance de stropit sub formă
de instrumente horticole, subansamble de
pornire cum ar fi cuplaje de pornire pentru
mașini și alte vehicule, perii de carbon pentru
motoare de pornire, pinioane de pornire, pompe,
motopompe, compresoare, ventilatoare și părți
componente ale acestora, unități de pompare
pentru motoare electrice, aparate, instalații,
mașini de pompare și părți componente ale
acestora, pompe pentru pomparea materialelor
lichide, fluide, semilichide, ansambluri pompă
motor, pompe de apă cu motor, și părți
componente ale acestora, dispozitive și mașini
de sapat și părți componente ale acestora,
escavatoare, unelte și mașini, electrice sau cu
motor, pentru cultivarea pământului, generatoare
de electricitate, generatoare acționate cu energie
solară, generatoare electrice care folosesc
celule solare, generatoare de curent continuu,
mecanisme de acționare de motoare electrice
cu curent alternativ, motoare cu combustie
internă pentru producerea curentului electric,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
motoare de curent alternativ, motoare de curent
continuu, părți componente pentru generatoare,
servomotoare de curent, aparate și mașini de
sudură în general și în special aparate și
mașini autogene și cu arc electric, aparate de
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sudură cu contact termic, cu impuls termic,
cu plasmă, oxiacetilenic, aparate de sudură
pentru materiale plastice, aparate de sudură prin
difuzie, roboți și aparate robotizate de sudură
cu arc electric, arzătoare și alte componente
pentru aparatele de sudură acționate cu gaz,
dispozitive de sudură cu laser, echipament de
lipit și sudură, electrozi pentru mașinile de
sudură, lămpi de sudură, mașini și utilaje de
tuns iarba pentru grădină, acționate manual, cu
benzină sau electrice, mașini de tuns gardul
viu, mașini de tuns gazon, mașini de tuns iarba
autopropulsate, accesorii pentru mașini de tuns
gazonul, trimere, fierăstrău mecanic, fierăstrău
electric (drujbă) și părți componente pentru
toate acestea, motocultoare, mașini și unelte
agricole remorcabile, unelte agricole montate la
remorcă cum ar fi de lucrare a pământului de
arat, de cultivare a pământului, de însămânțat,
distribuitoare de fertilizat, de îngrășăminte,
grape, de balotat, de adunat fânul, semănători,
secerători și altele și părți componente pentru
acestea, mașini de cosit care funcționează cu
combustibil și/sau electrice și părți componenete
ale acestora, freze de zăpadă, pluguri de
zăpadă, lame pentru plugul de zăpadă, suflante
de zăpadă și părți componente pentru toate
acestea, șine din cauciuc utilizate cu șenile pe
pluguri de zăpadă.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate manual
cum ar fi furci agricole, săpătoare, sape, săpăligi,
topoare, mașini de găurit, cuțite, ferăstraie
mecanice, bomfaiere, burghie de mână, dornuri,
unelte pentru altoit, cuțite de altoit, dălți, ciocane,
tacâmuri, arme de mână, cu excepția armelor de
foc, aparate de ras.
9. Dispozitive pentru stingerea incendiilor,
îmbrăcăminte din azbest pentru protecția
împotriva incendiilor, ecrane de protecție
din azbest pentru pompieri, îmbrăcăminte și
încălțăminte de protecție împotriva incendiilor,
articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru
protecția împotriva incendiilor, pompe de
incendiu, sisteme de aspersoare pentru protecția
împotriva incendiilorrh alarme de incendiu,
bătătoare de stins incendiile, scări de incendiu,
duze pentru furtunurile de stins incendiile, mașini
de stins incendiile, șalupe de stins incendile,
pături ignifuge, furtun de incendiu, aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiației solare
în energie electrică, aparate, instalații si
instrumente fotovoltaice, solare pentru generare
de energie, baterii reîncărcabile acționate
solar, baterii solare, celule solare, placi si
panouri solare, fixe sau portabile, celule solare
pentru generarea de electricitate, structuri de
panouri solare, module solare, aparate de

captare a luminii solare folosite pentru încălzire,
colectoare de energie solară pentru generare
de electricitate, redresoare pentru baterii solare,
senzori electronici pentru măsurarea radiației
solare, senzori solari automați de urmărire,
senzori pentru pornire oprire, adaptoare de
curent, adaptoare de curent alternativ, aparate,
dispozitive și instrumente pentru comanda și
măsurarea curentului electric, colectoare de
curent, comutatoare de curent, convertoare
de curent, disjunctoare de protecție la curent
fișe de curent, întreruptoare de curent electric,
limitatoare de curent, redresoare de curent
electric, regulatoare de curent electric, senzori
pentru curent electric, căști pentru sudură, măști
de protecție pentru sudură, ochelari de sudură,
transformatoare pentru sudură.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
și de uz sanitar și în special încălzitoare
pentru paturi, sticle cu apă caldă, vase
de încălzire, electrice sau neelectrice, perne
încălzite electric (tampoane) și paturi, nu
de uz medical, ustensile de gătit electrice,
aparate și instalații de condiționare a aerului,
aparate de umidificare utilizate cu aparate de
condiționare a aerului, aparate și instalații pentru
condiționarea aerului folosite în vehicule, hote
pentru aparate de condiționare a aerului, suflante
de aer acționate electric, folosite la condiționarea
aerului, stropitoare pentru duș, motostropitoare
și aspersoare, aparate de captare a luminii
solare folosite pentru încălzire, aparate de
încălzire alimentate cu energie solară, aparate
de stocare a energiei solare utilizate pentru
încălzire, aparate de ventilație alimentate cu
energie solară, colectoare de energie solară
pentru încălzire, cuptoare solare încălzitoare de
apă solare, instalații de încălzire alimentate cu
energie solară, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
pe uscare, de ventilare, de distribuție a apei și
instalații sanitare, instalații de încălzire solară,
dispozitive portabile pentru aspirarea fumului de
sudură, lămpi alimentate cu energie solară, lămpi
și lanterne solare, suporturi adaptate pentru
folosirea cu tuburi de încălzire solară, tuburi de
evacuare de căldură pentru colectoare solare
(schimbătoare de căldură).
17. Racord și țeavă refulare pentru stingerea
incendiilor, țeavă pexal și țeavă polipropilenă,
materiale plastice extrudate pentru uzul în
manufactură, materiale pentru ambalaje, de
umplutură, materiale izolante, furtune, conducte,
tuburi, țevi rigide sau flexibile din PVC, cauciuc,
supape fitinguri pentru conducte rigide, toate
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nemetalice, furtune și țevi pentru stropit, udat,
furtune flexibile preizolate îmbinate (nemetalice)
folosite la motoarele vehiculelor, cauciuc,
gutapercă, gumă, azbest, mică neprelucrate
sau semiprelucrate și substituenți pentru toate
aceste materiale, furtune, garnituri, manșoane
confecționate din cauciuc pentru motoare și
rezervoare.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, în special pijamale pentru femei,
bărbați și copii, eșarfe, șaluri, bretele, măști
de somn, piese de îmbrăcăminte cum ar fi
buzunare, căptușeli, plastroane, plătci și similare
pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului cum ar fi bonete.
26. Dantele, broderii, panglici și șireturi, nasturi,
capse, copci, pentru îmbrăcăminte și pijamale,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale.
35. Servicii de import și export în special
de articole de încălțăminte și îmbrăcăminte,
pijamale pentru femei, bărbați și copii și
accesoriile acestora, punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăți de produse din
clasele 6, 7, 8, 9,11, 17, 24, 25, 26 și accesorii
ale acestora, permițând în mod convenabil
consumatorilor să le vadă și să le cumpere,
în supermarketuri, în magazine specializate
pentru produsele cu caracter specific și în
magazine nespecializate, prin magazine mobile,
la standuri sau pe bază de comandă prin poștă,
prin corespondență, prin internet sau prin alte
lijloace de comunicații, prin televiziune, radio,
telefonie, după catalog, prin comiși voiajori,
prin automatele de vândut produse, servicii de
import-export de produse din clasele menționate,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(540)

Kolipajam

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Rezervoare din metal pentru stocarea și
transportul apei și altor lichide, a gazului lichefiat,
materiale (tije metalice) pentru sudură, recipienți
metalici pentru stingătoare.
7. Mașini și unelte agricole, mașini agricole,
cum ar fi seceratori, motocultoare, scarificatoafe,
semănătoare, mașini agricole remorcabile
cum ar fi pluguri, semănătoare, secerătoare,
tăvălugi, grape, discuitoare de recoltat, presă
de balotat paie, distribuitoare de fertilizanți,
de îngrășăminte, încărcătoare pentru mașini
agricole, mașini agricole, pentru arat, cultivare,
fertilizare, însămânțare, mașini-unelte agricole,
mașini agricole de treierat, aparate agricole,
utilaje agricole cum ar fi pentru integrarea
substanțelor în sol, cilindri de pulverizare, de
grădinărit și silvicultură, mașini agricole de taiat
și colectat iarba, dispozitive și scule electrice
pentru grădinărit, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, accesorii pentru uneltele
agricole, cum ar fi racorduri, curea de tranmisie,
benzi de rulare din cauciuc sub formă de șenile
pentru mașini agricole, benzi transportoare
pentru utilaje agricole și horticole și piese și
accesorii pentru acestea cum ar fi atomizoare
sub formă de piese pentru mașinile de stropit
culturile agricole, instrumente agricole cum ar
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fi lance de stropit, freze de pamant pentru
scopuri agricole, mașini de decorticat porumb
remorcate de tractor, utilaje agricole altele decât
unelte de mână acționate manual, dispozitive
de adunat fânul în căpițe, aparate de muls
si ventuze pentru aparatele de muls, pentru
fixare pe ugere, tocătoare de fân, dispozitive de
legare a fânului, dispozitive pentru strângerea
fânului, mașini de întindere sau întoarcere
a fânului, mașini de tuns pentru animale,
mașini de tuns părul pentru animale, mașini
forestiere, ferăstraie cu bandă pentru exploatare
forestieră, graifere pentru lemn (hidraulice) de
uz forestier, mașini pentru rostuirea dinților
de ferăstru (pentru exploatarea forestieră sau
prelucrarea lemnului), motoare cu combustie
pentru utilaje, motoare electrice, mașini și mașini
unelte pentru tratarea materialelor, mașini și
unelte pentru tăiere, pentru ascuțire, pentru
șlefuire și pentru tratarea suprafețelor, mașini,
scule si aparate pentru fixat si asamblat,
manuale și electrice, mașini și motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehicule de teren),
părți componente de motoare si mașini, roți,
șenile, comenzi pentru operarea de mașini
și motoare, cuplaje și organe de transmisie
(cu excepția celor pentru vehicule de teren),
părți componente pentru motoare: pistoane,
pompe, ansamble pompă-motor, blocuri motor,
carcase de motor, chiulase de motor, cilindri
de motor, părți componente de caroserie,
din sistemul de evacuare al vehiculelor,
silențiatoare din sistemul de transmisie cum
ar fi curele, inele de transmisie, roți de
transmisie și alte părți componente, mecanisme
electrice de propulsie pentru utilaje, motoare
de combustie pentru utilaje, propulsoare
pentru utilaje, pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, rezervoare de ulei pentru
autovehicule, echipament pentru agricultură,
pentru terasament, pentru construcții, mașini
pentru construcții și părți ale acestora, mașini,
aparate și unelte agricole, altele decât cele
acționate manual și părți componente ale
acestora, incubatoare pentru ouă, mașini
și aparate de grădinărit și silvice, mașini
automate pentru vânzare, distribuitoare, mașini
și dispozitive de stropit culturile agricole, de
pulverizat, în general și pentru insecticid, ierbicid
in special, părți componente pentru acestea,
atomizoare, vermorele, mașini de pulverizat
și de stropit culturi și piese pentru mașinile
de stropit culturi, mașini de pulverizare sub
formă de remorci, lance de stropit care se
atașează la mașini de spălat cu presiune
pentru curățare, lance de stropit sub formă
de instrumente horticole, subansamble de
pornire cum ar fi cuplaje de pornire pentru

mașini și alte vehicule, perii de carbon pentru
motoare de pornire, pinioane de pornire, pompe,
motopompe, compresoare, ventilatoare și părți
componente ale acestora, unități de pompare
pentru motoare electrice, aparate, instalații,
mașini de pompare și părți componente ale
acestora, pompe pentru pomparea materialelor
lichide, fluide, semilichide, ansambluri pompă
motor, pompe de apă cu motor, și părți
componente ale acestora, dispozitive și mașini
de sapat și părți componente ale acestora,
escavatoare, unelte și mașini, electrice sau cu
motor, pentru cultivarea pământului, generatoare
de electricitate, generatoare acționate cu energie
solară, generatoare electrice care folosesc
celule solare, generatoare de curent continuu,
mecanisme de acționare de motoare electrice
cu curent alternativ, motoare cu combustie
internă pentru producerea curentului electric,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
motoare de curent alternativ, motoare de curent
continuu, părți componente pentru generatoare,
servomotoare de curent, aparate și mașini de
sudură în general și în special aparate și
mașini autogene și cu arc electric, aparate de
sudură cu contact termic, cu impuls termic,
cu plasmă, oxiacetilenic, aparate de sudură
pentru materiale plastice, aparate de sudură prin
difuzie, roboți și aparate robotizate de sudură
cu arc electric, arzătoare și alte componente
pentru aparatele de sudură acționate cu gaz,
dispozitive de sudură cu laser, echipament de
lipit și sudură, electrozi pentru mașinile de
sudură, lămpi de sudură, mașini și utilaje de
tuns iarba pentru grădină, acționate manual, cu
benzină sau electrice, mașini de tuns gardul
viu, mașini de tuns gazon, mașini de tuns iarba
autopropulsate, accesorii pentru mașini de tuns
gazonul, trimere, fierăstrău mecanic, fierăstrău
electric (drujbă) și părți componente pentru
toate acestea, motocultoare, mașini și unelte
agricole remorcabile, unelte agricole montate la
remorcă cum ar fi de lucrare a pământului de
arat, de cultivare a pământului, de însămânțat,
distribuitoare de fertilizat, de îngrășăminte,
grape, de balotat, de adunat fânul, semănători,
secerători și altele și părți componente pentru
acestea, mașini de cosit care funcționează cu
combustibil și/sau electrice și părți componenete
ale acestora, freze de zăpadă, pluguri de
zăpadă, lame pentru plugul de zăpadă, suflante
de zăpadă și părți componente pentru toate
acestea, șine din cauciuc utilizate cu șenile pe
pluguri de zăpadă.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate manual
cum ar fi furci agricole, săpătoare, sape, săpăligi,
topoare, mașini de găurit, cuțite, ferăstraie
mecanice, bomfaiere, burghie de mână, dornuri,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/11/2020

unelte pentru altoit, cuțite de altoit, dălți, ciocane,
tacâmuri, arme de mână, cu excepția armelor de
foc, aparate de ras.
9. Dispozitive pentru stingerea incendiilor,
îmbrăcăminte din azbest pentru protecția
împotriva incendiilor, ecrane de protecție
din azbest pentru pompieri, îmbrăcăminte și
încălțăminte de protecție împotriva incendiilor,
articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru
protecția împotriva incendiilor, pompe de
incendiu, sisteme de aspersoare pentru protecția
împotriva incendiilorrh alarme de incendiu,
bătătoare de stins incendiile, scări de incendiu,
duze pentru furtunurile de stins incendiile, mașini
de stins incendiile, șalupe de stins incendile,
pături ignifuge, furtun de incendiu, aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiației solare
în energie electrică, aparate, instalații si
instrumente fotovoltaice, solare pentru generare
de energie, baterii reîncărcabile acționate
solar, baterii solare, celule solare, placi si
panouri solare, fixe sau portabile, celule solare
pentru generarea de electricitate, structuri de
panouri solare, module solare, aparate de
captare a luminii solare folosite pentru încălzire,
colectoare de energie solară pentru generare
de electricitate, redresoare pentru baterii solare,
senzori electronici pentru măsurarea radiației
solare, senzori solari automați de urmărire,
senzori pentru pornire oprire, adaptoare de
curent, adaptoare de curent alternativ, aparate,
dispozitive și instrumente pentru comanda și
măsurarea curentului electric, colectoare de
curent, comutatoare de curent, convertoare
de curent, disjunctoare de protecție la curent
fișe de curent, întreruptoare de curent electric,
limitatoare de curent, redresoare de curent
electric, regulatoare de curent electric, senzori
pentru curent electric, căști pentru sudură, măști
de protecție pentru sudură, ochelari de sudură,
transformatoare pentru sudură.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
și de uz sanitar și în special încălzitoare
pentru paturi, sticle cu apă caldă, vase
de încălzire, electrice sau neelectrice, perne
încălzite electric (tampoane) și paturi, nu
de uz medical, ustensile de gătit electrice,
aparate și instalații de condiționare a aerului,
aparate de umidificare utilizate cu aparate de
condiționare a aerului, aparate și instalații pentru
condiționarea aerului folosite în vehicule, hote
pentru aparate de condiționare a aerului, suflante
de aer acționate electric, folosite la condiționarea
aerului, stropitoare pentru duș, motostropitoare
și aspersoare, aparate de captare a luminii

solare folosite pentru încălzire, aparate de
încălzire alimentate cu energie solară, aparate
de stocare a energiei solare utilizate pentru
încălzire, aparate de ventilație alimentate cu
energie solară, colectoare de energie solară
pentru încălzire, cuptoare solare încălzitoare de
apă solare, instalații de încălzire alimentate cu
energie solară, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
pe uscare, de ventilare, de distribuție a apei și
instalații sanitare, instalații de încălzire solară,
dispozitive portabile pentru aspirarea fumului de
sudură, lămpi alimentate cu energie solară, lămpi
și lanterne solare, suporturi adaptate pentru
folosirea cu tuburi de încălzire solară, tuburi de
evacuare de căldură pentru colectoare solare
(schimbătoare de căldură).
17. Racord și țeavă refulare pentru stingerea
incendiilor, țeavă pexal și țeavă polipropilenă,
materiale plastice extrudate pentru uzul în
manufactură, materiale pentru ambalaje, de
umplutură, materiale izolante, furtune, conducte,
tuburi, țevi rigide sau flexibile din PVC, cauciuc,
supape fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, furtune și țevi pentru stropit, udat,
furtune flexibile preizolate îmbinate (nemetalice)
folosite la motoarele vehiculelor, cauciuc,
gutapercă, gumă, azbest, mică neprelucrate
sau semiprelucrate și substituenți pentru toate
aceste materiale, furtune, garnituri, manșoane
confecționate din cauciuc pentru motoare și
rezervoare.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, în special pijamale pentru femei,
bărbați și copii, eșarfe, șaluri, bretele, măști
de somn, piese de îmbrăcăminte cum ar fi
buzunare, căptușeli, plastroane, plătci și similare
pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului cum ar fi bonete.
26. Dantele, broderii, panglici și șireturi, nasturi,
capse, copci, pentru îmbrăcăminte și pijamale,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale.
35. Servicii de import și export în special
de articole de încălțăminte și îmbrăcăminte,
pijamale pentru femei, bărbați și copii și
accesoriile acestora, punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăți de produse din
clasele 6, 7, 8, 9,11, 17, 24, 25, 26 și accesorii
ale acestora, permițând în mod convenabil
consumatorilor să le vadă și să le cumpere,
în supermarketuri, în magazine specializate
pentru produsele cu caracter specific și în
magazine nespecializate, prin magazine mobile,
la standuri sau pe bază de comandă prin poștă,
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prin corespondență, prin internet sau prin alte
lijloace de comunicații, prin televiziune, radio,
telefonie, după catalog, prin comiși voiajori,
prin automatele de vândut produse, servicii de
import-export de produse din clasele menționate,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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(540)

Bulute

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Rezervoare din metal pentru stocarea și
transportul apei și altor lichide, a gazului lichefiat,
materiale (tije metalice) pentru sudură, recipienți
metalici pentru stingătoare.
7. Mașini și unelte agricole, mașini agricole,
cum ar fi seceratori, motocultoare, scarificatoafe,
semănătoare, mașini agricole remorcabile
cum ar fi pluguri, semănătoare, secerătoare,
tăvălugi, grape, discuitoare de recoltat, presă
de balotat paie, distribuitoare de fertilizanți,
de îngrășăminte, încărcătoare pentru mașini
agricole, mașini agricole, pentru arat, cultivare,

fertilizare, însămânțare, mașini-unelte agricole,
mașini agricole de treierat, aparate agricole,
utilaje agricole cum ar fi pentru integrarea
substanțelor în sol, cilindri de pulverizare, de
grădinărit și silvicultură, mașini agricole de taiat
și colectat iarba, dispozitive și scule electrice
pentru grădinărit, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, accesorii pentru uneltele
agricole, cum ar fi racorduri, curea de tranmisie,
benzi de rulare din cauciuc sub formă de șenile
pentru mașini agricole, benzi transportoare
pentru utilaje agricole și horticole și piese și
accesorii pentru acestea cum ar fi atomizoare
sub formă de piese pentru mașinile de stropit
culturile agricole, instrumente agricole cum ar
fi lance de stropit, freze de pamant pentru
scopuri agricole, mașini de decorticat porumb
remorcate de tractor, utilaje agricole altele decât
unelte de mână acționate manual, dispozitive
de adunat fânul în căpițe, aparate de muls
si ventuze pentru aparatele de muls, pentru
fixare pe ugere, tocătoare de fân, dispozitive de
legare a fânului, dispozitive pentru strângerea
fânului, mașini de întindere sau întoarcere
a fânului, mașini de tuns pentru animale,
mașini de tuns părul pentru animale, mașini
forestiere, ferăstraie cu bandă pentru exploatare
forestieră, graifere pentru lemn (hidraulice) de
uz forestier, mașini pentru rostuirea dinților
de ferăstru (pentru exploatarea forestieră sau
prelucrarea lemnului), motoare cu combustie
pentru utilaje, motoare electrice, mașini și mașini
unelte pentru tratarea materialelor, mașini și
unelte pentru tăiere, pentru ascuțire, pentru
șlefuire și pentru tratarea suprafețelor, mașini,
scule si aparate pentru fixat si asamblat,
manuale și electrice, mașini și motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehicule de teren),
părți componente de motoare si mașini, roți,
șenile, comenzi pentru operarea de mașini
și motoare, cuplaje și organe de transmisie
(cu excepția celor pentru vehicule de teren),
părți componente pentru motoare: pistoane,
pompe, ansamble pompă-motor, blocuri motor,
carcase de motor, chiulase de motor, cilindri
de motor, părți componente de caroserie,
din sistemul de evacuare al vehiculelor,
silențiatoare din sistemul de transmisie cum
ar fi curele, inele de transmisie, roți de
transmisie și alte părți componente, mecanisme
electrice de propulsie pentru utilaje, motoare
de combustie pentru utilaje, propulsoare
pentru utilaje, pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, rezervoare de ulei pentru
autovehicule, echipament pentru agricultură,
pentru terasament, pentru construcții, mașini
pentru construcții și părți ale acestora, mașini,
aparate și unelte agricole, altele decât cele
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acționate manual și părți componente ale
acestora, incubatoare pentru ouă, mașini
și aparate de grădinărit și silvice, mașini
automate pentru vânzare, distribuitoare, mașini
și dispozitive de stropit culturile agricole, de
pulverizat, în general și pentru insecticid, ierbicid
in special, părți componente pentru acestea,
atomizoare, vermorele, mașini de pulverizat
și de stropit culturi și piese pentru mașinile
de stropit culturi, mașini de pulverizare sub
formă de remorci, lance de stropit care se
atașează la mașini de spălat cu presiune
pentru curățare, lance de stropit sub formă
de instrumente horticole, subansamble de
pornire cum ar fi cuplaje de pornire pentru
mașini și alte vehicule, perii de carbon pentru
motoare de pornire, pinioane de pornire, pompe,
motopompe, compresoare, ventilatoare și părți
componente ale acestora, unități de pompare
pentru motoare electrice, aparate, instalații,
mașini de pompare și părți componente ale
acestora, pompe pentru pomparea materialelor
lichide, fluide, semilichide, ansambluri pompă
motor, pompe de apă cu motor, și părți
componente ale acestora, dispozitive și mașini
de sapat și părți componente ale acestora,
escavatoare, unelte și mașini, electrice sau cu
motor, pentru cultivarea pământului, generatoare
de electricitate, generatoare acționate cu energie
solară, generatoare electrice care folosesc
celule solare, generatoare de curent continuu,
mecanisme de acționare de motoare electrice
cu curent alternativ, motoare cu combustie
internă pentru producerea curentului electric,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
motoare de curent alternativ, motoare de curent
continuu, părți componente pentru generatoare,
servomotoare de curent, aparate și mașini de
sudură în general și în special aparate și
mașini autogene și cu arc electric, aparate de
sudură cu contact termic, cu impuls termic,
cu plasmă, oxiacetilenic, aparate de sudură
pentru materiale plastice, aparate de sudură prin
difuzie, roboți și aparate robotizate de sudură
cu arc electric, arzătoare și alte componente
pentru aparatele de sudură acționate cu gaz,
dispozitive de sudură cu laser, echipament de
lipit și sudură, electrozi pentru mașinile de
sudură, lămpi de sudură, mașini și utilaje de
tuns iarba pentru grădină, acționate manual, cu
benzină sau electrice, mașini de tuns gardul
viu, mașini de tuns gazon, mașini de tuns iarba
autopropulsate, accesorii pentru mașini de tuns
gazonul, trimere, fierăstrău mecanic, fierăstrău
electric (drujbă) și părți componente pentru
toate acestea, motocultoare, mașini și unelte
agricole remorcabile, unelte agricole montate la
remorcă cum ar fi de lucrare a pământului de

arat, de cultivare a pământului, de însămânțat,
distribuitoare de fertilizat, de îngrășăminte,
grape, de balotat, de adunat fânul, semănători,
secerători și altele și părți componente pentru
acestea, mașini de cosit care funcționează cu
combustibil și/sau electrice și părți componenete
ale acestora, freze de zăpadă, pluguri de
zăpadă, lame pentru plugul de zăpadă, suflante
de zăpadă și părți componente pentru toate
acestea, șine din cauciuc utilizate cu șenile pe
pluguri de zăpadă.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate manual
cum ar fi furci agricole, săpătoare, sape, săpăligi,
topoare, mașini de găurit, cuțite, ferăstraie
mecanice, bomfaiere, burghie de mână, dornuri,
unelte pentru altoit, cuțite de altoit, dălți, ciocane,
tacâmuri, arme de mână, cu excepția armelor de
foc, aparate de ras.
9. Dispozitive pentru stingerea incendiilor,
îmbrăcăminte din azbest pentru protecția
împotriva incendiilor, ecrane de protecție
din azbest pentru pompieri, îmbrăcăminte și
încălțăminte de protecție împotriva incendiilor,
articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru
protecția împotriva incendiilor, pompe de
incendiu, sisteme de aspersoare pentru protecția
împotriva incendiilorrh alarme de incendiu,
bătătoare de stins incendiile, scări de incendiu,
duze pentru furtunurile de stins incendiile, mașini
de stins incendiile, șalupe de stins incendile,
pături ignifuge, furtun de incendiu, aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiației solare
în energie electrică, aparate, instalații si
instrumente fotovoltaice, solare pentru generare
de energie, baterii reîncărcabile acționate
solar, baterii solare, celule solare, placi si
panouri solare, fixe sau portabile, celule solare
pentru generarea de electricitate, structuri de
panouri solare, module solare, aparate de
captare a luminii solare folosite pentru încălzire,
colectoare de energie solară pentru generare
de electricitate, redresoare pentru baterii solare,
senzori electronici pentru măsurarea radiației
solare, senzori solari automați de urmărire,
senzori pentru pornire oprire, adaptoare de
curent, adaptoare de curent alternativ, aparate,
dispozitive și instrumente pentru comanda și
măsurarea curentului electric, colectoare de
curent, comutatoare de curent, convertoare
de curent, disjunctoare de protecție la curent
fișe de curent, întreruptoare de curent electric,
limitatoare de curent, redresoare de curent
electric, regulatoare de curent electric, senzori
pentru curent electric, căști pentru sudură, măști
de protecție pentru sudură, ochelari de sudură,
transformatoare pentru sudură.
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11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
și de uz sanitar și în special încălzitoare
pentru paturi, sticle cu apă caldă, vase
de încălzire, electrice sau neelectrice, perne
încălzite electric (tampoane) și paturi, nu
de uz medical, ustensile de gătit electrice,
aparate și instalații de condiționare a aerului,
aparate de umidificare utilizate cu aparate de
condiționare a aerului, aparate și instalații pentru
condiționarea aerului folosite în vehicule, hote
pentru aparate de condiționare a aerului, suflante
de aer acționate electric, folosite la condiționarea
aerului, stropitoare pentru duș, motostropitoare
și aspersoare, aparate de captare a luminii
solare folosite pentru încălzire, aparate de
încălzire alimentate cu energie solară, aparate
de stocare a energiei solare utilizate pentru
încălzire, aparate de ventilație alimentate cu
energie solară, colectoare de energie solară
pentru încălzire, cuptoare solare încălzitoare de
apă solare, instalații de încălzire alimentate cu
energie solară, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
pe uscare, de ventilare, de distribuție a apei și
instalații sanitare, instalații de încălzire solară,
dispozitive portabile pentru aspirarea fumului de
sudură, lămpi alimentate cu energie solară, lămpi
și lanterne solare, suporturi adaptate pentru
folosirea cu tuburi de încălzire solară, tuburi de
evacuare de căldură pentru colectoare solare
(schimbătoare de căldură).
17. Racord și țeavă refulare pentru stingerea
incendiilor, țeavă pexal și țeavă polipropilenă,
materiale plastice extrudate pentru uzul în
manufactură, materiale pentru ambalaje, de
umplutură, materiale izolante, furtune, conducte,
tuburi, țevi rigide sau flexibile din PVC, cauciuc,
supape fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, furtune și țevi pentru stropit, udat,
furtune flexibile preizolate îmbinate (nemetalice)
folosite la motoarele vehiculelor, cauciuc,
gutapercă, gumă, azbest, mică neprelucrate
sau semiprelucrate și substituenți pentru toate
aceste materiale, furtune, garnituri, manșoane
confecționate din cauciuc pentru motoare și
rezervoare.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, în special pijamale pentru femei,
bărbați și copii, eșarfe, șaluri, bretele, măști
de somn, piese de îmbrăcăminte cum ar fi
buzunare, căptușeli, plastroane, plătci și similare

pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului cum ar fi bonete.
26. Dantele, broderii, panglici și șireturi, nasturi,
capse, copci, pentru îmbrăcăminte și pijamale,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale.
35. Servicii de import și export în special
de articole de încălțăminte și îmbrăcăminte,
pijamale pentru femei, bărbați și copii și
accesoriile acestora, punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăți de produse din
clasele 6, 7, 8, 9,11, 17, 24, 25, 26 și accesorii
ale acestora, permițând în mod convenabil
consumatorilor să le vadă și să le cumpere,
în supermarketuri, în magazine specializate
pentru produsele cu caracter specific și în
magazine nespecializate, prin magazine mobile,
la standuri sau pe bază de comandă prin poștă,
prin corespondență, prin internet sau prin alte
lijloace de comunicații, prin televiziune, radio,
telefonie, după catalog, prin comiși voiajori,
prin automatele de vândut produse, servicii de
import-export de produse din clasele menționate,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08269
(151) 16/11/2020
(732) Unilever N.V., WEENA 455,

ROTTERDAM, 3013 AL, TARILE
DE JOS

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011882,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LUX BOTANICALS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, dezinfectanți pentru
igienă și antiseptice, preparate de uz medical
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pentru igiena personală, altele decât articole de
toaleta, ceară dentară (dental wax), bandaje,
plasturi de uz medical, materiale de pansat de
uz medical, preparate medicamentoase pentru
piele și păr, preparate medicamentoase pentru
buze, vaselină rectificată (petroleum jelly) pentru
scopuri medicale, substanțe dietetice de uz
medical, preparate din plante pentru scopuri
medicale.

───────

(210) M 2020 08271
(151) 16/11/2020
(732) DOR PROPERTIES SRL, STR.

NICOLAE FILIPESCU NR. 53-55,
CAMERA 14, ETAJ 7, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

city gardens

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20; 07.01.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone PMS
376, Pantone PMS 399C, Pantone
PMS 364C, Pantone PMS 5767,
Pantone PMS 378C, Pantone PMS
569C, Pantone PMS 390C, Pantone
PMS 372C), galben (Pantone PMS
385C, Pantone PMS 386C, Pantone
PMS 3955 C) , roșu (Pantone PMS
165C 2X)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea.

───────

(210) M 2020 08272
(151) 16/11/2020
(732) MEDIALOGIC SRL, BD.

CONSTANTIN BRANCOVEANU
NR. 118, BL. MII/4, SC. 4, AP.
347, BUCURESTI, 043100,
BUCUREȘTI, ROMANIA
STERE SI ASOCIATII SRL, STR.
VIILOR NR. 3, BL R3, SC. A,
PARTER, AP. 1, JUD. IALOMITA,
SLOBOZIA, 920051, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Tigris Expert RPA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aplicații software.
───────

(210) M 2020 08273
(151) 16/11/2020
(732) LAURENTIU-NICOLAE ENE,

BLD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 35,
BL. L14. SC. 1, AP. 4, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DECO GATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 24.17.25;
29.01.12

(591) Culori revendicate:turcoaz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanți pentru instrumente și aparate
medicale.
9. Dispozitive de detectare, dispozitive de
vizare, dispozitive de instruire.
10.  Instrumente medicale, instrumente
medicale electronice, aparate și instrumente
medicale prevăzute cu laser, instrumente optice
pentru măsurarea temperaturii pentru examinări
medicale.
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35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale.
37. Întreținere de aparate și instrumente
medicale, reparare și întreținere de instrumente,
aparate și echipamente medicale.
39. Depozitare de instrumente și echipamnete
medicale.
44. Închiriere de instrumente medicale.

───────

(210) M 2020 08275
(151) 16/11/2020
(732) AG CAMO INTERNATIONAL

S.R.L., STR. PISCUL CRASANI
NR. 43A, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, SC. 2, ET. 2,
AP. 4, SECTOR 4
, BUCUREŞTI, 040558 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CUIBUSORUL MEU

(531) Clasificare Viena:
01.03.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu deschis,
portocaliu închis, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Bambus, coşuri, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, articole pentru pat, cu
excepţia lenjeriei, perne de sprijin, suporturi
pentru cărţi (mobilă), suporturi pentru sticle, cutii
din lemn sau plastic, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, agăţători
pentru îmbrăcăminte, huse pentru îmbrăcăminte
(garderobă), decoraţiuni din plastic pentru
produsele alimentare, suporturi de prezentare,
socluri pentru ghivecele de flori, coşuri pentru
transportul obiectelor, oglizi de mână (oglinzi de
toaletă), mobilă gonflabilă, organizatoare pentru

bijuterii, etichete din plastic, elemente mobile
(decoraţiuni), rame pentru tablouri, placarde
din lemn sau plastic, sticlă argintată (oglinzi),
împletituri din paie, suporturi de prosoape
(mobilă), suporturi pentru umbrele, lucrări de artă
din lemn, ceară, ipsos sau plastic.
21. Vaze, sticle, boluri (bazine), cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii de sticlă,
cutii pentru pâine, articole de periat, perii,
busturi din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sfeşnice, inele pentru lumânări, borcane
pentru lumânări (suporturi), cutii pentru dulciuri,
ornamente chinezeşti, suporturi de pahare, nu
din hârtie sau material textil, recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, borcane pentru
fursecuri, ustensile cosmetice, recipiente pentru
ulei/ oţet, cristal (sticlărie), ceşti, baloane de
sticlă, veselă, vase de lut, figurine din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, ustensile
pentru uz casnic.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, suporturi pentru farfurie din material
textil, textile pentru baie, prosoape din material
textil, batiste din material textil, huse pentru pat,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse detaşabile
pentru mobilă, huse pentru saltele, cuverturi
de pat, perdele din material textil sau plastic,
draperii din material textil sau plastic, mănuşi de
baie, suporturi de pahare din material textil.
25. Papuci, sandale, halate de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, îmbrăcăminte de
stradă, îmbrăcăminte din hârtie, batiste de
buzunar, pijamale, panglici pentru purtare,
eşarfe, şosete, maieuri sport, ciorapi.
35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, servicii de agenţie de informaţii comerciale,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, furnizarea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, demonstraţii cu produse,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de agenţie de import-
export, marketing, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, organizarea de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, închirierea
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de material publicitar, promovarea vânzărilor
pentru terţi, marketing cu public ţintă, servicii
de telemarketing, publicitate prin televiziune,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2020 08277
(151) 16/11/2020
(732) TERRA GUARD SECURITY

SRL, COMUNA SÎNMARTIN NR,
106B, JUDEŢ BIHOR, SAT HAIEU,
BIHOR, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR. 152, SC.B AP.96,
JUDEŢ CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TERRA GUARD SECURITY

(531) Clasificare Viena:
24.01.01; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanță în materie de securitate, furnizare
de informații despre servicii prestate de un
agent de securitate, servicii de pază și protecție,
servicii de pază contractuale, servicii de
monitorizare electronică în scopuri de securitate,
servicii de monitorizare a alarmelor, servicii
de pază pe timp de noapte, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii de securitate pentru evenimente publice,

supravegherea alarmelor antiefracție, servicii de
pază, servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2020 08279
(151) 16/11/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS , STR. I.L. CARAGIALE
NR. 27, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
LIGA PROFESIONISTĂ DE
KICK-BOX ŞI THAI-BOX-

LIGA PROFESIONISTĂ
DE BOX CU LOVITURI DE

PICIOR ŞI BOX THAILANDEZ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08280
(151) 16/11/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS , STR. I.L. CARAGIALE
NR. 27, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
CAMPIONATUL NAŢIONAL
DE KICK-BOX ŞI THAI-BOX

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 08283
(151) 16/11/2020
(732) CORPORACION HABANOS

S.A., CARRETERA VIEJA
DE GUANABACOA Y LINEA
DEL FERROCARRIL FINAL,
GUANABACOA, LA HABANA,
CUBA

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LA GLORIA CUBANA
HABANA-CUBA L.G.C.

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 26.01.03; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:aln, negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări/ţigarete
şi trabucuri, articole pentru fumători incluzând
scrumiere pentru tutun, dispozitive de taiere
pentru trabucuri (cigar cutters), cutii de chibrituri,
cutii de trabucuri (cigar boxes) şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 08284
(151) 16/11/2020
(732) SC CLINICA LIFE-MED SRL,

STR. PLUGARILOR NR. 18,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040433,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CLINICA LIFE MED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roz (Pantone C60
M0 Y20 K20), albastru (Pantone C60
M0 Y20 K0, C31 M94 Y0 K0)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale.
───────
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(210) M 2020 08285
(151) 16/11/2020
(732) PRODALIM, STR. FELEACULUI

NR. 1, BL. CORPUL 1, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI, NR. 33, AP.
07, JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BUNU'ITU PRODUS LOCAL -
ARAD Prodalim FONDAT 1991

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.01.11; 25.01.15

(591) Culori revendicate:maro deschis, verde,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne si produse din carne, produse din
carne preparate.

───────

(210) M 2020 08286
(151) 16/11/2020
(732) PĂTRU CRISTIAN-MIHAI, STR.

CONSTRUCTORILOR NR 3C, BL.
S2A, AP. 67, JUDETUL ARGES,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOS.
NICOLAE TITULESCU NR 94, BL.
14A, SCARA 4, ET. 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AQUA DEOS ZERO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.01.03

(591) Culori revendicate:gri (Pantone Cool
Gray 7 C), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Băuturi non-alcoolice, limonade, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
răcoritoare, ape minerale şi gazoase si
alte băuturi nelacoolice, ape (băuturi), apă
carbogazoasă, apă carbogazeificată, apă
gazoasă, apă plată, apă minerală, ape de masă,
apă îmbuteliată, apă de izvor, apă cu arome,
apă minerală cu arome, ape cu vitamine, ape cu
minerale, apa lithia (bogată în litiu).

───────
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(210) M 2020 08287
(151) 16/11/2020
(732) IOANA ILYES, STR. POETULUI,

NR. 1C, BL. R10, ET. 3, AP.
27, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA
ZOLTAN ILYES, STR. POETULUI,
NR. 1C, BL. R10, ET. 3, AP.
27, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

tizzy.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 18.01.19

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
albastru închis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: benzi metalice
pentru colțuri, sisteme de rafturi din metal,
aparate manuale pentru ondularea părului,
instrumente de mână pentru ondularea părului,
non-electrice, instrumente de ondulat materiale
textile, ondulatoare de păr electrice, ondulatoare
electrice de păr, ondulatoare electrice pentru
păr, ondulatoare non-electrice, împletitoare de
păr electrice, feliatoare de legume, feliatoare,
acționate manual, dispozitive pentru feliat ouă,
aparate de feliat legume, dispozitive pentru feliat
brânza, dispozitive de feliat ouă, neelectrice,
dispozitive neelectrice de feliat alimente,
feliatoare de legume, acționate manual, cutii
de prezentare pentru bijuterii, cutii mici pentru
bijuterii, altele decât cele din metale prețioase,
casete de bijuterii (cutii) din metale prețioase,
casete de bijuterii, casete de bijuterii, nemetalice,
casete pentru bijuterii (sipete sau cutii), casete
pentru bijuterii din metale neprețioase, casete
pentru bijuterii din metale prețioase, casete
pentru bijuterii, cu excepția celor din metale
prețioase, casete pentru bijuterii, din metal,

cutii de prezentare pentru pietre prețioase, cutii
de prezentare pentru ceasuri, cutii mici pentru
bijuterii din metale prețioase, cutii pentru bijuterii,
cutii pentru bijuterii din metale prețioase, cutii
pentru bijuterii (montate), suporturi pentru inele
din metale prețioase, rulouri organizatoare de
bijuterii pentru voiaj, protecții de cauciuc pentru
colțuri, garnituri pentru colțuri (nemetalice)
pentru recipiente, componente de acoperire
pentru colțuri, nu din metal, rafturi, rafturi
metalice, rafturi pliante, rafturi de depozitare,
rafturi prefabricate (mobilier), rafturi pentru
alimente, banchete cu rafturi, rafturi metalice
(mobilier), rafturi nemetalice (mobilier), canale
pentru rafturi, rafturi de mobilă, rafturi pentru
depozitare, rafturi de prezentare, suporturi de
raft nemetalice, bare pentru rafturi (mobilier),
rafturi de depozitare (mobilier), rafturi ca mobilier
metalic, rafturi suspendate pentru depozitare
(mobilier), rafturi pentru comercializare la set,
rafturi confecționate din metal (mobilier), rafturi
din materiale nemetalice (mobilier), mobilier cu
rafturi pentru perete, rafturi nemetalice (mobilier)
pentru depozitare, recipiente (ambalaje) din
plastic pentru ouă, capace pentru recipiente,
aplicatoare cosmetice, cutii adaptate pentru
ustensile cosmetice, cutii adaptate pentru
ustensile de toaletă, perii de baie, perii pentru
curățarea pielii, perii pentru curățat, perii
pentru exfoliere, perii pentru igiena personală,
perii pentru spate, pieptene, piepteni cu dinți
rari pentru păr, piepteni de păr electrici,
piepteni electrici, portfarduri (accesorizate),
pudre compacte (cutii), rafturi pentru cosmetice,
rafturi ajustabile pentru creme de îngrijire a pielii,
rafturi pentru preparate de curățare a corpului,
recipiente pentru cosmetice, truse de toaletă,
ustensile cosmetice, ustensile de toaletă, mănuși
de menaj, bureți, boluri din plastic (vase),
bureți abrazivi, bureți abrazivi de bucătărie sau
de uz casnic, bureți abrazivi pentru bucătărie,
bureți artificiali pentru uz casnic, bureți abrazivi
pentru utilizare în bucătărie (curățare), bureți de
baie, bureți de curățat de uz casnic, bureți de
menaj, bureți de sârmă pentru cratițe, material
pentru curățare, bureți metalici, bureți din sârmă,
bureți metalici pentru curățat, bureți pentru
bucătărie, bureți pentru frecare, lavete de spălat
vase, instrumente abrazive pentru utilizare în
bucătărie (curățare), mănuși de lustruit, mănuși
din cauciuc de uz casnic, mănuși din plastic de
uz casnic, mănuși pentru curățare sau pentru
menaj, mănuși pentru șters praful, capace din
silicon refolosibile pentru acoperirea alimentelor,
suporturi pentru bureți, perii, perii pentru spălat,
perii de spălat, perii pentru uz casnic, perii
pentru spălarea veselei, suporturi pentru perii
de toaletă, perii de curățare pentru cratițe,
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rafturi pentru prosoape, rafturi pentru legume,
rafturi pentru condimente, rafturi pentru săpun de
mâini, pâlnii, pâlnii din plastic, pâlnii de bucătărie,
clești pentru spaghete, clești pentru carne, clești
pentru pâine, clești pentru grătar, clești pentru
legume, clești pentru zahăr, clești de servit, clești
pentru gheață, clești pentru salată, clești pentru
sparanghel, suporturi pentru ouă, storcătoare
neelectrice de suc, storcătoare de lămâie,
storcătoare de suc, storcătoare de fructe de uz
menajer, neelectrice, vase pentru condimente,
recipiente pentru condimente, solnițe pentru
condimente, seturi de condimente, seturi de
masă pentru condimente, capace pentru farfurii,
capace pentru vase, tăvi de tacâmuri, tăvi
pentru prăjituri, tăvi de servit, tăvi pentru brioșe,
tăvi pentru semințe, tăvi pentru desert, tăvi
de uz casnic, tăvi (platouri de servit), tăvi
turnante (pentru bucătărie), tăvi pentru servit
masă, tăvi biodegradabile de uz casnic, tăvi
de servire din metale prețioase, tăvi pentru
servit, nu din metale prețioase, tăvi de servire
fabricate din trestie-indiană, tăvi sau suporturi
individuale de luat masa, în stil japonez
(zen), articole de îmbrăcăminte brodate, aparat
de masaj pentru pielea capului, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), baie (halate de -),
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),

bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei,
costume de baie pentru copii, costume de
baie pentru femei, costume de baie întregi,
costume de bebeluși, costume de damă,
costume de dans, costume de gală, costume
de plajă, costume de ploaie, costume de seară,
costume din piele, costume dintr-o singură
piesă, costume informale (casual), costume
pentru bărbați, cravate, curele (accesorii
vestimentare), curele din piele (îmbrăcăminte),
egări (pantaloni), eșarfe, flanele de lână, fulare
(îmbrăcăminte), jachete casual, jachete cu
două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
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de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de nailon
și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de seară,
ținută stil casual, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri de tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme, uniforme profesionale, veste, veste
de piele, veste matlasate, baie (papuci de -),
baie (sandale de -), balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă

ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport,
bovine (piei de -), casete din piele sau din
piele artificială, chingi din piele, curele de piele
pentru bagaje, curele de umăr, curele de umăr
din piele, curele din imitație de piele, curele din
piele, cutii din piele, etichete din piele, foi din
piele pentru manufacturi, materiale din piele, piei
de animale, piei tăbăcite, piele (imitații de -),
piele (șnur de -), piele brută sau semiprelucrată,
piele pentru mobilier, piele pentru pantofi, piele
sau imitație de piele, port-carduri de piele, port-
carduri din imitație de piele, serviete din piele,
șireturi din piele, șnururi din piele pentru legat
sub bărbie, ținte decorative pentru materiale
din piele, articole de șelărie din piele, bice,
centuri pentru câini, cravașe de vânătoare,
curele din piele (șelărie), huse de șa pentru
cai, harnașamente pentru cai, lese din piele,
lese pentru animale, lese pentru animale de
companie, îmbrăcăminte pentru animale, piele
pentru harnașamente, pături și cuverturi pentru
animale, scări de șa, șei pentru cai, șelărie
(articole de -), bagaje de călătorie, bagaje de
mână, borsete, borsete pentru unelte, vândute
goale, borsete și genți de purtat la brâu, cufere
și geamantane, curele pentru bagaje, curele
pentru genți de mână, cutii din imitații de piele,
cutii din piele pentru pălării, documente (mape
pentru -) (marochinărie), etichete pentru bagaje
(articole din piele), genți, genți de cumpărături
din piele, genți de călătorie, genți de lucru,
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genți de mână (poșete), genți de mână pentru
bărbați, genți de seară, genți de transport
universale, genți de umăr, genți de voiaj din
imitație de piele, genți de voiaj din piele pentru
haine, genți de voiaj pentru avion, genți din
imitatie de piele, genți pentru curieri, genți
pentru cărți, genți pentru instrumente și partituri
(muzică), genți pentru șa, genți și portofele din
piele, mânere (genți), portcarduri (marochinărie),
portchei din imitații de piele, portchei din
piele, portmonee de piele, portmonee din piele,
portofele atașabile la curea, portofele de purtat
sub braț, poșete, poșete din imitație de piele,
poșete din piele, poșete mici de purtat sub
braț, poșete, portmonee și portofele, punguțe,
plicuri, săculeți din piele pentru ambalaj, serviete,
serviete din imitație de piele, truse de toaletă
(marochinărie), valize de piele, voiaj (truse
de -) (marochinărie), aparate de distribuție a
băuturilor refrigerate, aparate de distribuire a
apei purificate și răcite, aparate combinate de
producere și de distribuire de gheață, aparate
de expunere a alimentelor refrigerate, aparate
de făcut gheață, aparate de refrigerare, aparate
de refrigerare pentru lichide, aparate de răcire
cu gaz, aparate de răcire electrice, aparate de
răcire pentru orez, aparate pentru congelarea
alimentelor, aparate pentru distribuirea de
băuturi reci, aparate pentru răcire, aparate
pentru răcirea băuturilor, aparate și instalații
pentru răcire, bancuri de refrigerare, aparate
și mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
camere de răcire pentru depozitare, camere de
congelare, condensatoare de răcire, combine
frigorifice, congelatoare, congelatoare electrice
de uz casnic, congelatoare orizontale, crame,
electrice, cutii frigorifice, electrice, dispozitive
pentru stocarea gheții, dispozitive refrigerante
pentru expunerea produselor, distribuitoare
automate de gheață, dulapuri frigorifice, dulapuri
frigorifice pentru carne, dulapuri frigorifice pentru
expunere, dulapuri frigorifice pentru prezentarea
băuturilor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
alimentelor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
băuturilor, echipamente de distribuție a băuturilor
reci (altele decât distribuitoarele), elemente
refrigerente, frigidere cu gaz, frigidere de uz
casnic, frigidere electrice, frigidere electrice de
uz casnic, frigidere pentru gheață (de uz casnic),
frigidere pentru vin, frigidere portabile, frigorifice
(aparate și mașini -), frigorifice (dulapuri -),
hote de extracție pentru frigidere, instalații de
refrigerare, instalații de răcire pentru fluide,
instalații de răcire pentru congelare, instalații
pentru răcirea laptelui, instalații pentru răcirea
și încălzirea apei, lăzi de congelare pentru
carne, lumini de interior pentru frigidere, lăzi
frigorifice, mașini automate de făcut gheață

pentru frigidere, mașini de refrigerare, rafturi de
frigider, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice,
răcitoare de lichide (instalații), sertare pentru
frigidere, unități frigorifice comerciale, unități
frigorifice utilizate pentru depozitare, uși de
frigidere, vitrine frigorifice, vitrine frigorifice
orizontale pentru alimente, vitrine frigorifice
pentru mărfuri, tejghele frigorifice, ansambluri
de gătit, accesorii adaptate pentru cuptoare,
aparat de încălzit farfurii, aparate de făcut ceai,
aparate de făcut sandvișuri calde, aparate de
făcut floricele de porumb, aparate de făcut
înghețată, aparate de gătit cu abur, aparate
de gătit cu gaz prevăzute cu grătare pentru
gătit, aparate de gătit cu grătare, aparate de
prăjit cu aer, aparate de prăjit pește, aparate
de prăjit electrice pentru sandvișuri, aparate
de prăjit pâine, aparate de prăjit pâine de uz
casnic (electrice), aparate de încălzire electrice,
aparate de încălzit, aparate de încălzit lapte,
aparate de preparat spumă în timpul încălzirii
laptelui, aparate electrice de fiert ouă la aburi,
aparate electrice de făcut ceai, aparate electrice
de gătit, aparate electrice de gătit cu aburi,
aparate electrice de gătit de uz casnic, aparate
electrice de prăjit cafea, aparate electrice de
încălzire, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate electrice pentru a prepara friptura,
aparate electrice pentru a prepara sandviciuri,
aparate electrice pentru copt vafe, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, aparate electrice
pentru sandvișuri, aparate electrice pentru
păstrarea ceaiului cald, aparate electrice pentru
preparare de ciocolată, aparate electrice pentru
încălzirea băuturilor, aparate electrice pentru
încălzirea apei, pentru prepararea băuturilor,
aparate pentru fript carnea, aparate pentru
gătit, aparate pentru gătit cu gaz, aparate
pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea,
aparate pentru încălzirea alimentelor, aparate și
instalații de gătit, aragazuri cu gaz pentru uz
casnic, aragazuri de voiaj, cafetiere electrice,
ceainice electrice, cratițe electrice, cuptoare,
căni încălzite electric, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), cărucioare încălzite
pentru păstrat mâncarea caldă, cuptoare cu
inducție, cuptoare cu gaz de uz casnic, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu microunde de uz
casnic, cuptoare cu microunde de uz industrial,
cuptoare cu microunde pentru gătit, cuptoare
de brutărie, cuptoare de gătit de uz comercial,
cuptoare de uz casnic, cuptoare electrice,
cuptoare electrice de gătit, cuptoare electrice
de prăjit, cuptoare industriale, cuptoare pe gaz,
cuptoare pentru masă, cuptoare pentru pizza,
dispozitive de învârtit frigări, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băutură
pentru catering, distribuitoare electrice de
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băuturi, dulapuri pentru fermentarea controlată
a aluatului, elemente electrice de încălzire,
fierbătoare electrice, filtre de cafea electrice,
filtre de ceai (aparate), filtre electrice de cafea,
friteoze electrice, friteuze industriale, fântâni de
ciocolată, electrice, grătare (aparate de gătit),
grilluri electrice, hote aspirante pentru mașini
de gătit, hote de ventilație pentru sobe, ibrice,
instalații automate pentru prepararea cafelei,
instalații industriale de gătit, instalații pentru
copt, instalații pentru gătit, instalații pentru
încălzirea mâncării, lăzi și vitrine frigorifice pentru
înghețată, mașini de gătit, mașini de prăjit,
mașini electrice de gătit, oale (încălzite electric),
oale electrice (de uz casnic), oale electrice de
gătit, plite, platouri electrice pentru servit, plite
cu inducție, plite electrice, plăci de încălzire
(de uz casnic), plite pentru gătire, plite pentru
gătit, rotisoare, tigăi electrice, tăvi cu grătar,
unități de încălzire, vase de gătit electrice pentru
scopuri industriale, vitrine termice, vitrine termice
pentru alimente, aparate de interior pentru
fitness, roți pentru exerciții abdominale pentru
fitness, aparate pentru culturism, aparate pentru
exerciții fizice, aparate pentru genuflexiuni,
aparate pentru exerciții abdominale, aparate
pentru obținerea unei bune condiții fizice
(de uz nemedical), aparate pentru tonifierea
corpului (exerciții fizice), articole de gimnastică
și de sport, articole de sport, bare cu arc
pentru exerciții fizice, bare pentru exerciții,
bănci de exerciții, bănci pentru abdomene,
bănci pentru ridicarea de greutăți, benzi pentru
exerciții, benzi elastice pentru yoga, benzi de
rezistență pentru întinderea degetelor, benzi
rulante pentru exerciții fizice, blocuri yoga,
cadre pentru genuflexiuni, coarde de sărit,
cochilii de protecție pentru sport, curele pentru
exerciţii pentru abdomen, discuri pentru sport,
echipamente pentru sport, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, greutăți de
gleznă și încheietură pentru exerciții, greutăți
cu mânere pentru antrenament, greutăți de
încheietură pentru exerciții, greutăți pentru
picioare (articole de sport), greutăți pentru
picioare pentru exerciții, haltere, haltere pentru
ridicare de greutăți, huse adaptate pentru articole
de sport, harnașamente pentru utilizare în
sport, inele pentru sport, mănuși (accesorii de
joc), protecții de corp pentru sport, protecții
de piept pentru sport, protecții pentru gât
folosite în sport, seturi de bare pentru exerciții
fizice, tensionate cu arc, cartușe de cerneală,
neumplute, pentru fotocopiatoare, cartușe de
toner, goale, pentru fotocopiatoare, copiatoare
(electrostatice), copiatoare (termice), adaptoare
pentru imprimante, cabluri pentru imprimante,
cartușe cu cerneală solidă pentru imprimante

cu jet (goale), cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimantele de calculator, cartușe de
toner (goale) pentru imprimantele cu laser,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, comutatoare imprimante,
hub-uri pentru imprimante, controlere pentru
imprimante cu porturi la comun, controlere
pentru imprimante cu laser, imprimante color,
imprimante color cu jet de cerneală, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante
color digitale, imprimante cu imprimare prin
impact, imprimante cu laser pentru filme
uscate, imprimante cu jet de cerneală
pentru documente, imprimante cu porturi la
comun, imprimante de bilete, imprimante fără
impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante matriciale, imprimante pentru
calculator, imprimante optice, imprimante
scaner, camere foto cu scanare rapidă, scanere
3d, scannere portabile, aparate de formare
de imagini pentru amprente digitale, cititoare
de coduri optice, cititoare optice, mouse-
uri scaner, scaner de mână, scanere 3d
portabile, scanere electronice, scanere optice,
scannere grafice digitale, scanere pentru
digitizare, cablare de rețea, cabluri ethernet,
cabluri usb, cabluri audio, cabluri cu banda
plată, cabluri de telegraf electrice, cabluri de
telecomunicații, cabluri optice, cabluri pentru
modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri telefonice electrice, fibre
optice, fire de telefon, cabluri usb luminoase,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
video, amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
pentru căști, amplificatoare pentru chitară,
analizoare audio, aparate de înaltă fidelitate,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de înregistrare a vocii cu cip integrat, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de mixaj
(aparate audio), aparate de mixaj audio, aparate
de procesare audio, aparate digitale de redare
a sunetului, aparate digitale de redare de benzi
audio, aparate de transmisie și recepție pentru
radiodifuziune, aparate de securitate pentru
procesarea semnalelor audio, aparate digitale
de redat muzica, aparate digitale de înregistrare
a sunetului, aparate electronice audio, aparate
mobile de recepție radio, aparate pentru
antibruiaj, aparate mobile de transmisie radio,
aparate pentru efecte audio, aparate portabile de
înregistrare de sunet, aparatură audio, aparate
stereo pentru vehicule, boxe de calculator, boxe
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de monitor, boxe fara fir, boxe portabile, boxe
pentru conferințe video, boxe pentru aparate
de redare cu disc, bureți pentru căști, butoane
pentru microfon, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri pentru boxe, casetofoane, casti fara
fir, căști, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști antifonice, căști audio, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști auriculare, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști in-ear, căști pentru muzică,
căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile, căști
stereo, difuzoare fără fir, dictafoane, difuzoare,
console de mixaj audio, console pentru căști,
cuploare acustice, cutii pentru mp3 player, cutii
pentru căști, difuzoare personale, digitizoare
audio, doze pentru chitare, echipamente audio
pentru automobile, echipamente de audio
portabile, echipamente pentru audioconferințe,
echipamente pentru efecte muzicale electrice
și electronice, egalizatoare (aparate audio),
hardware de calculator pentru procesare de
semnale audio și video, huse de protecție
pentru playere mp3, magnetofoane cu casete
audio, megafoane, microfoane, microfoane
pentru aparate de jocuri electronice portabile,
microfoane pentru aparate de jocuri video
de larg consum, minicăști de urechi, mixere
audio, înregistrarea sunetelor (aparate pentru
-), mp3-playere, mufe pentru microfon, pedale
pentru controlul volumului, pedale wah-wah,
pedale pentru efecte electronice destinate
utilizării cu amplificatoare de sunet, playere
de muzica portabile, plăci de circuite audio,
portavoce, prize duble pentru căști, procesatoare
de efecte de chitară, procesoare de sunet,
proiectoare audio, radiocasetofoane, radio
(aparate de -) pentru mașini, radio (aparate
de -) pentru vehicule, radio cu ceas
deșteptător, radiocasetofoane portabile, radiouri,
radiouri alimentate cu energie solară, radiouri
portabile, raportoare pentru alinierea cartușelor,
receptoare audio, receptoare radio, rezonatoare,
selectoare de canale radio, suporturi pentru
boxe, suporturi de fixare pentru difuzoare,
afisaje electronice, afișaje pentru vehicule,
amplificatoare video, aparate cinematografice,
aparate de proiectare de fotografii, aparate
de prelucrare a imaginilor, aparate de redare
video, aparate de înregistrare video pentru
mașină, aparate de înregistrare video pentru
vehicule, aparate de înregistrări de filme,
aparate tv, aparate de supraveghere vizuală,
aparate digitale de înregistrare video, aparate
pentru efecte video, aparate video, aparatură
tv de recepționare prin satelit, camere de
televiziune, camere video digitale, camere video
de supraveghere, camere video 360º, camere

video portabile, controlere pentru monitoare
video, convertoare pentru televiziune prin cablu,
convertizoare standard de televiziune, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la
jocuri video, căști de vizualizare monoscopică
în 2d, căști de vizualizare monoscopică, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare stereoscopică în 3d, căști
pentru realitate virtuală, decodoare pentru
televizoare, digitizoare video, dispozitive de
afișaj electronice, dispozitive de înregistrare tv,
dispozitive de afișare de imagini holografice
montate pe cap, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj hud),
ecrane, echipamente video, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, ecrane
cu cristale lichide (lcd) pentru sisteme home
cinema, ecrane cu diode emițătoare de lumină,
ecrane de afișare, ecrane de afișaj cu leduri
(led), ecrane de afișare cu cristale lichide, ecrane
de afișare video care se poartă în combinație
cu hainele, ecrane lcd de dimensiuni mari,
ecrane de computer, ecrane de proiecție, ecrane
de proiecție pentru filme artistice, ecrane de
televizor, ecrane fluorescente, ecrane optice
pentru vizualizare, ecrane interactive cu imagini
grafice, ecrane tactile, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, ecrane video, filtre optice
pentru ecrane, filtre pentru ecrane de televizor,
filtre pentru televizoare, firme de neon, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
huse pentru aparate cinematografice, huse de
protecție pentru cititoare de cărți electronice,
lcd (ecrane cu cristale lichide), lanternă magică,
lentile pentru film, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, lentile pentru
proiectarea diapozitivelor, miniproiectoare,
mixere video, monitoare, monitoare color,
monitoare comerciale, monitoare cu ecran
plat, monitoare lcd, monitoare led, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare cu
ecran tactil, monitoare cu raport de aspect mare,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, obiective
pentru camere video, panouri de afişaj cu
leduri (led), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișare electronice, panouri digitale,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri indicatoare, panouri informative digitale,
playere de discuri video, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
și recordere video combinate, procesoare
video, procesoare video care furnizează
vedere 360 de grade pentru un vehicul,
procesoare video pentru microscop, procesoare
videocolor, proiecție (aparate de -), proiectoare,
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proiectoare lcd, proiectoare lcd (cu ecrane cu
cristale lichide), proiectoare cinematografice,
proiectoare de imagini, proiectoare digitale,
proiectoare portabile, rame foto digitale,
receptoare de televiziune 3d, receptoare video,
sisteme home cinema, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
suporturi adaptate pentru stocarea de aparate
video, suporturi pentru camere video, suporturi
pentru televizoare, televizoare, televizoare uhd
(ultra înaltă definiție), televizoare cu dmb
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
diode electroluminescente (led), televizoare cu
diode organice emițătoare de lumină (oled-uri),
televizoare cu ecran cu cristale lichide (lcd),
televizoare cu plasmă, televizoare cu proiecție
laser, televizoare cu protocol de identificare
(ip - internet protocol), televizoare de mașină,
televizoare de înaltă definiție (hdtv), televizoare
digitale, televizoare prevăzute cu aparate de
înregistrare video, terminale de afișare grafică,
video recordere, unități de afișare video,
videoproiectoare, videocasetofoane, aparate
de fotografiat, aparate de filmat ultrarapide,
aparate de centrare a diapozitivelor, aparate de
fotografiat digitale, aparate de lustruire pentru
fotografii, aparate de mărit (fotografie), aparate
de redare a imaginii, amplificatoare de frecvență
audio, amplificatoare de frecvență video, aparate
holografice, aparate de reproducere a filmelor,
aparate de redare cu bandă, baze pentru
difuzoare, baze portabile pentru difuzoare, cd-
uri de curățare a lentilelor laser, cititoare
cd portabile, coperte pentru cititoare de cărți
electronice, cutii pentru filme, cutii pentru lentile,
cutii pentru playere portabile multimedia, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, difuzoare fără
fir cuplabile, dispozitive de curățare pentru cd-
uri, dispozitive de derulare înainte a filmelor,
dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de înregistrare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,
dvd playere, dvd playere portabile, echipament
de karaoke, echipament audio purtabil,
echipamente fotografice, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
huse pentru dvd playere, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, lentile, ochelari
3d, monitoare pentru tabletă, ochelari 3d pentru
televizor, player portabil multimedia, playere
mp4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere video, servere video digitale, sisteme

de vizualizare video, sisteme multi-cameră
pentru vehicule, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate stereo, telecomenzi pentru
televizoare, transmițătoare fm, unități de cd-
rom, unități pentru dvd-uri, unități de discuri
flexibile, unități de benzi magnetice, adaptoare
usb, agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate de înregistrare
de casete, benzi audio cu muzică, aparate
pentru curățarea mediilor de date magnetice și
optice, aparate electronice pentru identificarea
animalelor, benzi audio neînregistrate, benzi
codificate, benzi audio digitale fără conținut,
benzi de calculator, carcase pentru dischete,
carcase pentru dvd-uri, carcase pentru compact-
discuri, carduri codate magnetic pentru
transportul de date, carduri codificate folosite la
transferul electronic de fonduri, carduri codificate
magnetic pentru cadouri, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate
prin transfer electronic, carduri codificate utilizate
în efectuarea tranzacțiilor la punctele de
vânzare, carduri cu bandă magnetică, cd-rom-
uri fără conținut pentru înregistrare audio sau
video, cd-uri audio, casete audio, cititoare de
carduri cu circuite integrate, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), cititoare de carduri
de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (sd), cititoare de
carduri magnetice codate, cititoare de carduri
inteligente, compact discuri, dischete, discuri
audio, discuri codificate, dvd-uri, dvd-uri fără
conținut, dvd-uri inscriptibile fără conținut, discuri
pentru stocarea de date, discuri vinil (lp-uri),
dispozitive cu memorie, dispozitive de memorie,
dispozitive de memorie de firmware, dispozitive
de memorie flash portabile, dispozitive de
memorie pentru computere, dispozitive de
redare pentru casete, dispozitive pentru citirea
cardurilor, dispozitive de stocare de informații
(electrice sau electronice), huse pentru cd-uri,
huse pentru casete video, huse pentru discuri de
calculator, memorie flash, stickuri de memorie,
memorii usb, memorii usb (neînregistrate),
suporturi de date cu microcircuit, suporturi de
date electronice, suporturi de date care pot
fi citite de mașini, suporturi de date lizibile
mecanic înregistrate cu ajutorul unor programe,
suporturi de date magnetice, suporturi de stocare
a datelor, suporturi de înregistrare (optice),
suporturi de înregistrare (magnetice), suporturi
digitale de înregistrare, suporturi optice de date,
unități de bandă magnetică pentru computere,
unități de memorie electronice, unități de hard
disk magnetice, unități de discuri magnetice,
unități de stocare (ssd), unități de stocare hibride
(sshd), unități de recuperare pentru protecția
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datelor, unități de memorie semiconductoare,
unități flash usb cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, unități optice
pentru stocarea datelor, unități pentru copii
de siguranță pentru calculatoare, calculatoare
de buzunar, calculatoare grafice de buzunar,
calculatoare electronice de buzunar, dispozitive
de calculat, componente și piese de calculator,
buffer (memorie intermediară) de calculator,
carcase de calculator, carduri ram (memorie cu
acces aleatoriu), carduri cu cip electronic, carduri
de expansiune, carduri cu microprocesor, cartele
video, carduri grafice, cipuri de multiprocesor,
cipuri electronice cu circuite integrate de
memorie, circuite logice, cititoare de compact-
discuri folosite la calculatoare, componente
electronice pentru calculatoare, componente
hardware cu memorie, componente pentru
calculatoare, controlere pentru calculatoare,
controlere pentru discuri dure, controlere video
grafice, discuri dure, dispozitive pentru controlul
mișcării, interfețe electronice pentru platforme de
simulatoare de mișcare, huse adaptate pentru
calculatoare, memorii optice, microprocesoare,
microprocesoare securizate, modemuri, module
de intrare/ieșire analogice, module de intrare/
ieșire digitale, module informatice, plăci anexe
pentru calculator, plăci cu circuite imprimate
adiționale, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, plăci de accelerare multimedia,
plăci de accelerare pentru calculator, plăci de
bază pentru calculatoare, plăci de bază, plăci
de rețea, plăci de sunet, plăci fiică, plăci
pentru pc, porturi paralele de calculator, porturi
seriale pentru calculator, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, unități centrale de procesare pentru
procesarea informațiilor, datelor, sunetelor sau
imaginilor, unități de disc fix, unități de disc
externe pentru calculatoare, unități pentru
discuri digitale, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, calculatoare, calculatoare
portabile, calculatoare centrale, calculatoare
personale, calculatoare electronice, calculatoare
de drum, modemuri pentru calculatoare, rețele
de calculatoare, cabluri pentru calculatoare,
calculatoare de proces, programe pentru
calculatoare, netbook-uri (calculatoare), tastaturi
de calculatoare, carduri pentru pc, componente
de calculator periferice fără fir, creioane
optice, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, echipamente de telefonie prin
calculator, mouse-uri pentru computer, mouse-
uri de calculator fără fir, mouse (periferice
de calculator), joystick-uri pentru calculator,
huse pentru protejarea calculatorului de praf,
huse pentru tastaturi de calculator, filtre pentru
ecrane de afișare, huse pentru cd-playere, huse
(adaptate) pentru calculatoare, rame pentru

monitoarele de calculator, scanere mobile pentru
documente, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi de mouse, tastaturi de calculator,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
tastaturi pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, terminale cu taste, terminale de date
vizuale, terminale grafice, touchpad-uri pentru
calculatoare, unități multidisc pentru computere
(juke-box), laptopuri convertibile, laptopuri,
laptopuri hibride, huse pentru laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, ceasuri inteligente,
agende electronice, amplificatoare, scanere
cu intrare și ieșire digitală, telefoane,
telefoane digitale, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane fixe, telefoane cu internet, telefoane
prin satelit, telefoane fără fir, telefoane de
mașină, huse pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, conectoare pentru telefoane,
baterii pentru telefoane, telefoane de conferință,
telefoane mobile braille, adaptoare pentru
telefoane, telefoane cu bandă triplă, telefoane
publice cu plată, tastaturi pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, difuzoare
pentru telefoane mobile, programe pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
telefoane mobile folosite în vehicule, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane alimentate cu
energie solară, huse pentru telefoane (special
adaptate), dopuri antipraf pentru telefoane
celulare, baterii auxiliare pentru telefoane
mobile, difuzoare suplimentare pentru telefoane
mobile, memorii externe pentru telefoane
celulare, aplicații software pentru telefoane
mobile, microfoane de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, programe pentru sisteme de
operare pentru telefoane inteligente, telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, echipamente pentru utilizarea fără
mâini a telefoanelor mobile, adaptoare de
gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, cupoane care
pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, telefoane inteligente care se poartă în
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combinație cu hainele, software care permite
transmisia de fotografii către telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
aparate de telecomunicații destinate utilizării
cu rețele de telefoane mobile, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, software pentru jocuri pe calculator
destinate utilizării pe telefoanele mobile și
celulare, software de calculator pentru comanda
de la distanță a telefoanelor și posturilor
radiotelefonice, programe informatice și software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile, telefoane mobile cu
tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii cu
deficiențe de vedere sau de dexteritate, accesorii
de mobilier pentru păpuși, accesorii pentru copt
și gătit de jucărie, accesorii pentru haine de
păpuși, accesorii pentru păpuși, aeronave de
jucărie, animale de jucărie, animale de jucărie
cu motor, aparate pentru jocuri, arme de jucărie,
arme ninja de jucărie, armură de jucărie, avioane
de jucărie, baloane, baghete magice de jucărie,
avioane de jucărie cu telecomandă, bani de
jucărie, bastoane luminoase cu leduri (jucării),
bastoane pentru majorete, biciclete de jucărie,
bile de joc, binocluri de jucărie, bowling (jocuri),
bărci de jucărie, bărci de jucărie în miniatură,
camioane de jucărie, capse detonante (jucării),
case de jucărie modulare, case de păpuși,
castele de jucărie, căluți-balansoar (jucării),
cărucioare de jucărie, cărucioare pentru păpuși,
căsuțe de jucărie, căști pentru păpuși, chitare
de jucărie, corturi de joacă, covoare de joacă
puzzle (jucării), cozi de zmeu, console de jocuri
portabile, cutii de scrisori de jucărie, cuburi de
construcții care pot fi îmbinate (jucării), cuburi
de construit magnetice fiind jucării, crose de
jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii pentru
accesorii de joacă, decorațiuni pentru căsuțe
de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de

jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi de
tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau de
dame, titireze (jucării), ținte, trambuline, ursuleți
de pluș, vagoane de jucărie, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), vehicule (jucării), vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de jucărie motorizate pentru călărit,
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xilofoane sub formă de jucării muzicale, vehicule
în miniatură turnate, vehicule robot de jucărie
care se transformă, yoyo, zmeie, apărătoare
pentru ochi (harnașament), articole vestimentare
pentru câini, botnițe, costume pentru animale,
geci pentru câini, haine de ploaie pentru
câini, hamuri (harnașament), jambiere pentru
animale, lese pentru câini, îmbrăcăminte pentru
câini, îmbrăcăminte pentru pisici, încălțăminte
pentru câini, zgărzi electronice pentru animale
de companie, zgărzi pentru animale, zgărzi
pentru animale de companie, zgărzi pentru câini,
zgărzi pentru animale de companie, care conțin
informații medicale, zgărzi pentru pisici, articole
de voiaj, bagaje (pentru călătorie), borsete
pentru bărbați, curele de bagaje cu încuietori,
cutii de machiaj, cutii de transport, geamantane,
genți de muzică, genți de plajă, genți de voiaj cu
rotile, genți de umăr pentru copii, genți din pânză,
genți flexibile pentru haine, genți impermeabile,
genți pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte
sport, genți sport de uz general, genți tip
sac, ghiozdane, ghiozdane școlare, huse
pentru bagaje, huse pentru încălțăminte, mini-
rucsacuri, portchei, portmonee de uz general,
portofele, inclusiv portcarduri, rucsacuri, pungi
personalizate suveniruri, sacoșe de cumpărături
din pânză, sacoșe pentru cumpărături, sacoșe
reutilizabile pentru cumpărături, sacoșe textile
pentru cumpărături, săculețe, săculețe cu
cordon, seifuri, seifuri electronice, seifuri,
electronice, seifuri metalice, seifuri rezistente la
foc, seifuri (metalice sau nemetalice), case de
bani (seifuri), seifuri metalice rezistente la foc,
dulapuri metalice rezistente la foc (seifuri), seifuri
metalice sub formă de carte, cutii metalice de
valori și seifuri, cutii de valori și seifuri, din metal,
agățătoare metalice pentru tablouri, bidoane
(recipiente) metalice pentru lapte, perii pentru
aspiratoare, mașini pentru spălat ustensile,
coșuri pentru ustensile pentru mașinile de spălat
vase, unelte de găurit utilizate cu mașini, unelte
de găurit pentru prese de perforat, unelte de
găurit cu coloană sub formă de mașini, unelte
cu sanie de glisare pentru mașini de găurit,
burghie pneumatice, adaptoare pentru burghie
(piese pentru mașini), burghie sub formă de
unelte electrice fără fir, șurubelnițe tubulare,
șurubelnițe electrice, șurubelnițe, pneumatice,
șurubelnițe pneumatice, capete de șurubelnițe
pentru șurubelnițe electrice, șurubelnițe reglabile
(electrice), mini-șurubelnițe electrice, șurubelnițe
acționate electric, șurubelnițe multifuncționale
(acționate electric), șurubelnițe acționate cu
motor, șurubelnițe de precizie (acționate
electric), șurubelnițe cu cap tubular (dispozitive),
capete de șurubelnițe pentru mașini, șurubelnițe
multifuncționale de mână (acționate electric),

dispozitive de curățat cartofi (mașini electrice),
mașini industriale pentru aspirarea covoarelor,
mașini de curățare prin aspirare (aspiratoare),
mașini de aspirare de uz casnic, mașini electrice
de uz casnic pentru aspirare, mașini de aspirare
pentru curățarea de impurități, distribuitoare
de săpun, mașini pentru frământat aluatul,
mașini pentru rularea aluatului (electrice), mașini
electrice pentru divizarea aluatului, mașini de
frământat aluat (acționate electric), furculițe,
furculițe biodegradabile, furculițe și linguri,
furculițe de salată, cuțite, furculițe și linguri,
furculițe din metal prețios, furculițe de unică
folosință, tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
furculițe de masă din oțel inoxidabil, linguri,
furculițe și cuțite de masă din plastic, linguri,
furculițe și cuțite de masă pentru bebeluși,
fiare de călcat, fiare de călcat electrice,
fiare de călcat, non-electrice, fiare de călcat
electrice cu abur, fiare de călcat electrice
cu temperatură controlată, mașini de găurit
cu percuție (unelte acționate manual), mașini
de găurit tip presă (unelte acționate manual),
burghie, burghie pentru dulgheri, vârfuri de
burghie pentru burghie manuale, burghie (unelte
manuale), vârfuri de burghie manuale, suporturi
portabile de burghie pentru burghie cu acționare
manuală, alonje pentru burghie de filetat,
burghie rotative (unelte acționate manual),
burghie de zidărie pentru unelte manuale,
burghie elicoidale destinate utilizării cu scule cu
acționare manuală, plantatoare conice, acționate
manual, bricege, bricege multifuncționale,
foarfece de grădină, șurubelnițe, șurubelnițe
neelectrice, șurubelnițe (unelte manuale),
șurubelnițe flexibile (neelectrice), mini
șurubelnițe neelectrice, vârfuri de șurubelnițe
pentru șurubelnițe cu acționare manuală,
șurubelnițe de precizie neelectrice, șurubelnițe
cu cap tubular (unelte manuale), dispozitive de
curățat cartofi (cuțite), dispozitive de curățat
cartofi (instrumente manuale), dispozitive de
curățat boabele de porumb, acționate manual,
aparate de epilat, lame de ras, aparate de
tuns părul, non-electrice, aparate electrice de
tuns barba, aparate de tuns părul, electrice și
acționate cu baterii, lămpi de blitz, biberoane,
protecții pentru biberoane, recipiente pentru
biberoane, biberoane pentru sugari, sticle
pentru biberoane, biberoane pentru bebeluși,
biberoane pentru hrănirea sugarilor, dispozive
de închidere pentru biberoane, sterilizatoare
pentru biberoane, încălzitoare pentru biberoane,
încălzitoare electrice de biberoane, aparate
pentru încălzirea biberoanelor, aparate pentru
încălzirea biberoanelor pentru bebeluși,
încălzitoare electrice de uz casnic pentru
biberoane, dispozitive de încălzire a sticlelor,
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oale electrice, oale de gătit electrice, oale
electrice sub presiune, oale electrice cu
aburi pentru orez, oale cu abur electrice
pentru gătit, oale electrice cu aburi pentru
legume, oale de gătit sub presiune, electrice,
fiare de călcat cu aburi pentru articole
vestimentare, huse ajustabile din materiale
textile pentru capete de fiare de călcat cu aburi
pentru articole vestimentare, frigări (ustensile
de bucătărie), ustensile de gătit electrice,
ghirlande luminoase pentru decorațiuni festive,
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), lanterne de biciclete,
lanterne pentru biciclete, lămpi electrice, lămpi
fluorescente, lămpi flexibile, lămpi decorative,
lămpi reflectoare, lămpi de buzunar, lămpi
de siguranță, lămpi cu gaz, lămpi electrice
incandescente, suporturi pentru lămpi, filtre
pentru lămpi, becuri de lămpi, lămpi cu picior,
lămpi de iluminat, globuri de lămpi, lămpi cu
halogen, lămpi de gaz, lămpi de birou, lămpi
cu ulei, reflectoare de lămpi, lămpi din sticlă,
lămpi pentru camping, lămpi cu led, lămpi
de acvariu, lampi de podea, lămpi pentru
corturi, lămpi de masă, lămpi pentru cărți,
lămpi electrice de noapte, ornamente superioare
pentru lămpi, lămpi de căutare portabile, lămpi
portabile (pentru luminat), suporturi pentru lămpi
neelectrice, lămpi pentru instalații electrice,
lămpi pentru iluminat festiv, candelabre electrice,
ornamente care atârnă pentru candelabre,
abajururi, abajururi (suporturi de -), abajururi
opace pentru lumini, abajururi opace pentru
lămpi, abajururi pentru surse de lumină, abajururi
pentru lămpi de masă, abajururi de sticlă pentru
lămpi, accesorii de iluminat pentru exterior,
aparate de iluminat, aplice de perete, aparate
decorative electrice de iluminat, aparate de
iluminat fluorescente, bare luminoase, bastoane
luminoase chemiluminiscente, becuri cu led,
becuri fluorescente, benzi de lumină, cabluri
luminoase pentru iluminat, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat arhitectural, corpuri de
iluminat care proiectează lumina în jos, corpuri
de iluminat care proiectează lumina în sus,
corpuri de iluminat cu led, corpuri de iluminat
de siguranță, corpuri de iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de
iluminat incandescent, corpuri de iluminat pentru
exterior, corpuri de iluminat pentru iluminat festiv,
corpuri de iluminat pentru interior, corpuri de
iluminat scenic cu halogen, corpuri suspendate
de iluminat fluorescent, difuzoare (iluminat),
sterilizatoare pentru periuțe de dinți, vitrine
pentru fermentarea aluatului, aparate pentru
fermentarea aluatului, aparate pentru încetinirea
procesului de dospire a aluatului, cărucioare
mici pentru transportul copiilor, scaune pentru

transportul copiilor folosite în vehicule, scaune
auto pentru copii, scaune auto portabile
pentru copii, scaune înălțătoare pentru copii,
pentru vehicule, scaune pentru copii folosite
în vehicule, scaune auto de siguranță pentru
copii, scaune pentru copii adaptate pentru
biciclete, perne pentru copii pentru scaunele
vehiculelor, scaune pentru copii pentru utilizare
în mașini, scaune de siguranță pentru copii
(pentru vehicule), scaune de siguranță pentru
copii pentru automobile, hamuri de siguranță
pentru copii, pentru scaune de vehicule,
scaune de siguranță pentru bebeluși și copii
pentru vehicule, elemente de securizare pentru
copii pentru scaunele de vehicule, dispozitive
de securizare pentru copii utilizate pentru
scaunele de vehicule, hamuri de siguranță
pentru scaune auto speciale pentru copii (pentru
vehicule), suporturi de centuri de siguranță
pentru copii pentru scaune de automobile,
scaune de siguranță adaptate pentru a fi
utilizate de copii în vehicule, coșuri pentru
cărucioare de copii, suporturi pentru bidoane
pentru bicicletă, suporturi pentru bidoane de
apă pentru biciclete, biciclete, biciclete sport,
biciclete motorizate, biciclete electrice, biciclete
pliabile, biciclete de cicloturism, amortizoare
pentru biciclete, portbagaje pentru biciclete,
biciclete de munte, biciclete pentru curse,
biciclete cu pedale, claxoane pentru biciclete, roți
de biciclete, biciclete pliabile electrice, biciclete
pentru copii, biciclete fără pedale (vehicule),
roți ajutătoare pentru biciclete, roți stabilizatoare
pentru biciclete, componente structurale de
biciclete, roți libere pentru biciclete, trotinete
(vehicule), trotinete cu pedale, motociclete, mini-
motociclete, motociclete electrice, motociclete
de teren, cutii pentru ceasuri (de perete, de
mână etc.), ceasuri, ceasuri deșteptătoare,
ceasuri mecanice, ceasuri sportive, ceasuri
solare, ceasuri digitale, ceasuri electrice, ceasuri
automate, brățară (ceasuri cu -), piese pentru
ceasuri, ceasuri cu embleme, cutii pentru
ceasuri, ceasuri din aur, ceasuri de șemineu,
ceasuri de cronometrare, ceasuri cu ceramică,
ceasuri de buzunar, ceasuri cu cuarț, ceasuri de
masă, ceasuri deșteptătoare electronice, ceasuri
de damă, accesorii pentru ceasuri, cadrane
pentru ceasuri, ceasuri de mână, ceasuri de
birou, ceasuri și ceasuri de mână în general,
brățări metalice pentru ceasuri, ceasuri digitale
comandate electronic, portchei (decorațiuni
mici sau brelocuri), brelocuri sub formă de
bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele), inele
pentru chei (decorațiuni mici sau brelocuri) din
metale prețioase, pensule, pensule de caligrafie,
pensule de pictat, pensule pentru decoratori,
pensule pentru desen, pensule pentru artiști
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plastici, pensule pentru aplicarea vopselelor,
cutii pentru vopsele și pensule, suporturi pentru
pensule de scris, vase de curățat pensule de
caligrafie, suporturi pentru agățat pensule de
scris, pensule de scris pentru caligrafie la sol,
mânere din plastic pentru pensule și perii de
vopsit, role de bambus utilizate ca suporturi
pentru pensule de scris, role pentru zugrăvit
(trafalete), tăvi (țe) pentru pictat și zugrăvit,
picturi (tablouri) înrămate sau nu, decorațiuni
de hârtie pentru masă, decorațiuni din hârtie
pentru prăjituri, decorațiuni din carton pentru
alimente, decorațiuni din hârtie pentru petreceri,
decorațiuni din decupaje de hârtie, decorațiuni
din hârtie pentru alimente, decorațiuni de
perete din hârtie, decorațiuni de petreceri din
hârtie metalică, decorațiuni adezive de perete,
realizate din hârtie, table albe cu proprietăți
magnetice, table magnetice pentru planificarea
activităților și a programărilor, portbebeuri pentru
transportul copiilor, marsupii pentru transportul
copiilor mici, suporturi de prins pe corp pentru
transportul copiilor, cadre de pus în spate pentru
transportul copiilor, premergătoare pentru copii,
premergătoare pentru bebeluși, scaune de copii,
perne de susținere pentru scăunele de copii,
perne de susținere folosite la scaunele de
siguranță de mașină pentru copii, coșuri pentru
copii, coșuri de dormit pentru nou-născuți, coșuri
de dormit portabile pentru nou-născuți, mese
de toaletă, mese de toaletă (mobilier), mese de
toaletă cu oglinzi formate din trei părți, grilaje
nemetalice de protecție pentru bebeluși, copii
și animale de companie (mobilier), accesorii
pentru perdele, bare pentru perdele, glisiere
pentru perdele, tablouri de agățat chei, rame
din lemn pentru tablouri, șipci pentru rame de
tablouri, rame pentru tablouri și fotografii, rame
de tablouri (baghete pentru -)(șipci), baghete
pentru rame de tablouri (șipci), rame pentru
tablouri (nu din metale prețioase), bidoane
de plastic pentru depozitare, capcana viselor
(decorațiuni), decorațiuni pentru uși, din plastic,
decorațiuni de perete, din lemn, decorațiuni din
plastic pentru petreceri, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive
de perete, din lemn, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, table școlare magnetice folosite la
prezentări, oglinzi (fixe, care nu sunt portabile),
oglinzi (mobilier), oglinzi decorative, oglinzi
pentru pudriere, oglinzi de mână, oglinzi de
buzunar, oglinzi de baie, oglinzi de perete, oglinzi
personale compacte, oglinzi pentru bărbierit,
oglinzi care se înclină, ștergătoare (perii), perii
cosmetice, perii pentru încălțăminte, perii pentru
încălțăminte, perii pentru pantofi, perii de toaletă,

perii pentru pardoseală, perii pentru haine,
perii pentru șemineuri, perii pentru sticle, perii
pentru gazon, perii cu mop, perii de praf,
perii de curățare, suporturi pentru perii, perii
pentru păr, perii de firimituri, perii pentru vană,
perii pentru țevi, perii pentru parchet, perii
pentru pilă, perii neelectrice pentru covoare, perii
pentru curățarea mașinilor, perii (cu excepția
pensulelor), perii de dinți electrice, mânere
nemetalice pentru perii, perii pentru curățarea
covoarelor, perii pentru îngrijirea animalelor, perii
pentru înlăturarea scamelor, perii pentru animale
de companie, suporturi pentru perii pentru closet,
perii pentru mesele de biliard, perii de sârmă
pentru cai, mânere din plastic pentru perii, perii
de dinți pentru animale, perii pentru tetine de
biberon, perii de curățare a grătarelor, perii
cu recipient pentru detergent, perii adaptate
pentru curățarea carafelor, perii de sârmă pentru
curățat, perii pentru curățarea instrumentelor
muzicale, perii pentru curățarea instrumentelor
medicale, suporturi pentru periile de wc,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, perii pentru curățarea
biberoanelor pentru bebeluși, perii pentru toaleta
animalelor de companie, raclete pentru pantofi
prevăzute cu perii, perii pentru curățarea ciocului
de ceainic, perii de curățat profiluri de ferestre,
perii pentru curățarea articolelor de încălțăminte,
perii cu aer cald pentru păr, perii de curățat
roți de automobile, perii pentru curățarea
componentelor de biciclete, perii destinate
utilizării la nuanțarea părului, perii electrice
pentru animale de companie, pensule pentru
patiserie, pensule pentru alimente, pensule
pentru uns carnea, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru contur de ochi, mopuri, găleți
pentru mop, capete de mop, storcătoare de
găleată pentru mop, găleți cu storcător pentru
mop, găleți prevăzute cu storcător pentru mop,
perii pentru biberoane, recipiente neelectrice
pentru încălzirea biberoanelor, infuzoare de
ceai, infuzoare de ceai din metale prețioase,
infuzoare de ceai, nu din metale prețioase,
aale de gătit sub presiune, neelectrice, aerator
placinta, acoperitoare pentru alimente, izolante
și pliabile, agitatoare de cafea, recipiente
termoizolante pentru alimente, amestecătoare
de fructe utilizate pentru cocteiluri, de tip pistil,
aparate de făcut vafe, neelectrice, aparate de
gătit cu aburi, neelectrice, aparate de gătit sub
vid, aparate de ras brânză cu sită, aparate
de măcinat alimente cu acționare manuală,
furculițe de servit, furculițe pentru grătar, furculițe
pentru friptură, furculițe de servit paste, veselă,
altele decât furculițe, cuțite și linguri, veselă,
altele decât cuțite, furculițe și linguri, ustensile
de bucătărie, cu excepția furculițelor, cuțitelor
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și lingurilor, articole pentru gătit și pentru
servit masa, altele decât furculițe, cuțite și
linguri, oale de gătit, suporturi pentru oale,
oale neelectrice pentru făcut conserve (oale
sub presiune), oale duble pentru bain-marie,
oale pentru gătire lentă (neelectrice), oale de
gătit sub presiune, suporturi pentru capace
de oale, raclete pentru tigăi și oale, oale cu
presiune (vase de bucătărie), oale de fiert sub
presiune, neelectrice, oale și tigăi pentru gătit
(non-electrice), oale de gătit pentru utilizare în
cuptoare cu microunde, suporturi pentru fiare
de călcat, ustensile de bucătărie, ustensile
pentru copt, ustensile de menaj, bucătărie
(ustensile de -), tocătoare din lemn (ustensile),
ustensile de gătit, neelectrice, spatule (ustensile
de bucătărie), ustensile de zdrobit alimentele,
grătare (ustensile pentru gătit), forme (ustensile
de bucătărie), veselă (ustensile de uz casnic),
suporturi pentru ustensile de bucătărie, ustensile
de bucătărie din silicon, grătare (ustensile
de bucătărie neelectrice), ustensile casnice și
de bucătărie, suporturi de farfurii (ustensile
de masă), separatoare de ouă (ustensile
de bucătărie), site de cenușă (ustensile
de menaj), produse de fragezire (ustensile
de bucătărie), coșuri din sârmă (ustensile
de bucătărie), ustensile de bucătărie pentru
pregătirea grătarului, răzătoare (ustensile de uz
casnic neelectrice), prese de usturoi (ustensile
de bucătărie), linguri de amestecat (ustensile
de bucătărie), forme din aluminiu (ustensile
de bucătărie), prese de tortilla, neelectrice
(ustensile de bucătărie), polonice (ustensile de
menaj sau de bucătărie), linguri pentru gătit și
servit (ustensile de bucatarie), bile de spălat
rufe utilizate ca ustensile de menaj, șnururi din
materiale textile pentru draperii, pături pentru
pătuțuri, pături tip pled, apărători pentru pătuțuri
(lenjerie de pat), articole textile utilizate ca
lenjerie de pat, așternuturi cu volane, baldachine
pentru paturi, cearșafuri, cuverturi de pat (pături),
cuverturi de pat cu volane, cuverturi de pat
din hârtie, cuverturi din eponj, cuverturi de
pat matlasate, cuverturi din materiale textile,
cuverturi matlasate, cuverturi matlasate (lenjerie
de pat), cuverturi matlasate cu umplutură din
mătase, cuverturi pentru canapele, cuverturi
pentru pat (pături) confecționate din bumbac,
cuverturi pentru pat (pături) din fibre sintetice,
cuverturi pentru paturi pentru copii, cuverturi
pentru pătuțuri, căptușeli pentru saci de dormit,
cuverturi tricotate, fețe de pernă, fețe de pernă
din hârtie, fețe de plapumă, huse de saltea
ajustabile, huse pentru pilote și plăpumi, huse
pentru saltea, huse pentru saltele, huse textile
pentru plapume, lenjerie de pat pentru bebeluși,
lenjerie pentru pătuțuri, lenjerii de pat cu falduri,

lenjerii de pat cu volane, lenjerii de pat din
material textil nețesut, lenjerii de pat și fețe de
mese, lenjerii din frotir, învelitori de pat, pilote
(plăpumi din puf de gâscă), plăpumi, plăpumi cu
puf de gâscă, plăpumi de puf, pături absorbante,
pături de bumbac, pături de lână, pături de
pat din mătase, pături de picnic, pături din
mătase, pături pentru bebeluși, pături pentru
animale de companie, pături pentru picnic,
pături pentru nou-născuți, decorațiuni de perete,
țesături pentru decorațiuni interioare, decorațiuni
pentru pereți din materiale textile, premergătoare
de jucărie, ceasuri de jucărie, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, biciclete
statice de antrenament, trotinete, decorațiuni
din bomboane pentru prăjituri, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), decorațiuni
din ciocolată pentru articole de cofetărie,
decorațiuni florale (naturale), decorațiuni
florale (proaspete), râșnițe pentru condimente
(neelectrice), instrumente (manuale) pentru
desfacerea homarilor, bidoane de apă pentru
biciclete, bidoane pentru sport, vândute fără
conținut, bidoane de apă goale pentru biciclete,
flacoane pentru parfum, flacoane de sticlă
(recipiente), recipiente pentru loțiuni, goale,
de uz casnic, recipiente pentru săpun, boluri
pentru decorațiuni florale, sticlă (pulbere de -)
pentru decorațiuni, decorațiuni de perete din
porțelan, decorațiuni de perete din teracotă,
decorațiuni din porțelan pentru torturi, dispozitive
non-electrice de curățat covoare, candelabre
non-electrice, candelabre non-electrice din
metale prețioase, bureți de baie din plasă de
nailon pentru curățarea corpului, distribuitoare
de șervețele, distribuitoare pentru cosmetice,
periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale,
recipiente pentru periuțe de dinți, cutii pentru
periuțe de dinți, peri pentru periuțe de dinți,
suporturi pentru periuțe de dinți, capete pentru
periuțe de dinți electrice, truse de îngrijire
dentară conținând periuțe de dinți și ață
dentară, periuțe de dinți care se pun pe degete
pentru bebeluși, dozatoare de aluat pentru
bucătărie, forme de copt, forme de copt prăjituri,
forme de copt pentru prăjituri, forme de copt
pentru patiserie, tăvi și forme de copt, tăvi și
forme de copt (nu jucării), forme pentru copt
din carton de unică folosință, cabluri pentru
atârnarea tablourilor, sfoară de agățat (tablouri
etc.), perdele plisate, perdele dantelate, perdele
pentru ușă, căptușeli pentru perdele, perdele
pentru duș, articole pentru acoperirea ferestrelor,
baldachine (draperii textile), baldachine cu
volane, draperii, draperii (perdele groase),
draperii din materiale textile gata confecționate,
draperii din plastic gata confecționate, draperii
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opace, jaluzele plisate, materiale textile sub
formă de elemente și accesorii pentru ferestre,
materiale textile utilizate ca acoperiri pentru
ferestre, mochetă (perdele), perdele de duș
din materiale textile ignifuge, perdele de duș
din materiale textile sau din materiale plastice,
perdele din materiale plastice, perdele din
materiale textile sau din materiale plastice,
perdele din plastic pentru cabine de duș, perdele
din vinil, perdele mici confecționate din materiale
textile, perdele și draperii confecționate, perdele
și draperii confecționate din materiale textile,
perdele și draperii de interior și exterior,
produse din materiale textile pentru acoperirea
ferestrelor.

───────

(210) M 2020 08288
(151) 16/11/2020
(732) VALERIU BARCAN, STR.

FABRICA DE GHEATA NR.
6, BL. 89, SC. A, ET. 4,
AP.20, BUCURESTI, 000000,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
wamozart.ro

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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.

───────

(210) M 2020 08289
(151) 16/11/2020
(732) MELANIA NEMETI,

ALE.NECTARULUI NR.4, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, AP. 19, SECTOR
1, BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MD Miarma Designs

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi,
în special articole de încălţăminte și accesorii
(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, operaţiuni de import-export,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de magazin
fizic sau on-line de comercializare cu amănuntul
şi/sau cu ridicată, servicii de import-export.

───────
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(210) M 2020 08290
(151) 16/11/2020
(732) DANIEL - SEPTIMIU TĂMAȘ, STR.

LĂCRĂMIOARELOR NR. 7, BL. T1,
SC. 2, AP. 26, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
EUGEN BROTE NR. 8, CLUJ-
NAPOCA, 400075, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Enjoy DRESSUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 02.03.23

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FFC838), roz (HEX #24D5E4,
#9026E4), albastru (HEX #F52D90)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aplicații software pentru web, software pentru
jocuri, software de joc interactiv, jocuri de
calculator descărcabile, software descărcabil
pentru jocuri, programe pentru jocuri pe
calculator, programe pentru jocuri pe computer,
programe de jocuri interactive de calculator,
software pentru jocuri de calculator utilizat
jocuri interactive online, programe pentru jocuri
video interactive, software pentru dezvoltare
de jocuri, publicații electronice care conțin
jocuri descărcabile, software pentru jocuri video
pe calculator, programe descărcabile pentru
jocuri pe calculator, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
software pentru jocuri de calculator, descărcabil,
programe de calculator interactive, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software pentru aplicații
de calculator cu jocuri intercative, software
pentru jocuri pe calculator destinate utilizării pe
telefoanele mobile și celulare, software pentru
jocuri pe calculator, descărcabil dintr-o rețea
globală de calculatoare, jocuri on line interactive
pentru fete , si anume, machiaj, modă, coafură,

decorare, de gătit, puzzle-uri, furnizate prin
intermediul unui calculator sau al unei platforme
mobile, software descărcabil pentru jocuri de
calculator într-o rețea informatică mondială și
de pe dispozitive fără fir, software pentru
administrarea de jocuri intercative, software de
divertisment interactiv, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software interactiv
de divertisment pentru folosirea cu calculatoare
personale, toate cele susmenţionate doar în
domeniul jocurilor interactive pentru fete, în
special online, și anume, jocuri de machiaj,
modă, coafură, jocuri de gătit, puzzle-uri, jocuri
de decorare.
41. Furnizare de informații prin intermediul
paginilor web pentru jucători cu privire la
scorurile lor la jocuri, servicii de jocuri
online, servicii privind jocurile interactive,
servicii de jocuri de calculator interactive,
servicii de divertisment cu jocuri pe calculator
și jocuri video, servicii pentru organizarea
de jocuri, furnizare de jocuri on-line pe
calculator, furnizarea de jocuri de calculator
online interactive, servicii de divertisment prin
intermediul jocurilor video, jocuri on-line printr-
o rețea de calculatoare, jocuri pe internet
(care nu pot fi descărcate), furnizare de
informații on-line cu privire la jocuri de
calculator și la îmbunătățirea jocurilor de
calculator, punere la dispoziție de jocuri prin
intermediul unui sistem informatic, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului cu
jocuri pe calculator, servicii de jocuri furnizate
prin intermediul comunicațiilor, pe calculatoare
sau telefoane mobile, furnizarea unei reviste
online care conține informații în domeniul
jocurilor de calculator, servicii de jocuri de
realitate virtuală furnizate online dintr-o rețea
de calculatoare, servicii de jocuri furnizate în
rețele de calculatoare și rețele globale de
comunicații, furnizarea unui joc pe calculator
care poate fi accesat în toată rețeaua de către
utilizatorii rețelei, furnizare de jocuri interactive
pe calculator cu jucători multipli, prin internet
și rețele de comunicații electronice, furnizarea
unui joc pe calculator care poate fi accesat de
utilizatori într-o rețea globală și/sau pe internet,
informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o bază
de date electronică sau într-o rețea globală
de comunicații, divertisment interactiv on-line,
furnizare de jocuri de calculator on-line, servicii
de divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, furnizare
de informații on-line în domeniul divertismentului,
dintr-o bază de date informatică de pe internet,
servicii în domeniul jocurilor electronice, care
includ jocuri de calculator furnizate on-line sau
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printr-o rețea globală de calculatoare, furnizare
online de informații cu privire la strategii pentru
jocuri pe calculator și jocuri video, activități de
club legate de jocuri interactive, și anume sub
forma creării și achiziționării de îmbrăcăminte
și accesorii virtuale pentru utilizare pe păpuși
virtuale (divertisment), toate cele susmenţionate
doar în domeniul jocurilor intercative pentru fete,
în special online, și anume, jocuri de machiaj,
modă, coafură, jocuri de gătit, puzzle-uri, jocuri
de decorare.
42. Elaborare de programe de calculator pentru
jocuri video și jocuri pe calculator, proiectare de
software pentru jocuri pe calculator, dezvoltare
de programe pentru jocuri de calculator, servicii
tehnice pentru descărcarea de jocuri video,
elaborare de programe de calculator pentru
jocuri pe calculator, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video, proiectare
și dezvoltare de software pentru jocuri de
calculator, proiectare și dezvoltare de software
pentru jocuri de calculator și software pentru
realitate virtuală, găzduire de facilități on-line
pentru efectuarea de discuții interactive, prestare
de servicii de asistență online pentru utilizatorii
de programe de calculator, găzduire de aplicații
interactive, creare de animatii computerizate
(programare), creare şi programare de jocuri şi
portaluri de jocuri, software pentru furnizarea
de pagini web pentru ca utilizatorii să joace
jocuri online, toate cele susmenţionate doar
în domeniul jocurilor interactive pentru fete, în
special online, și anume, jocuri de machiaj,
modă, coafură, jocuri de gătit, puzzle-uri , jocuri
de decorare.

───────

(210) M 2020 08291
(151) 16/11/2020
(732) ANDREI FLOREA, STR.

HĂRMANULUI NR. 168, AP. 3,
JUD. BRASOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR
1, BUCURESTI, 011653,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Fresh Factory Artizani
de sucuri faine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
băuturi răcoritoare, aperitive, nealcoolice,
preparate pentru fabricarea băuturilor, cidru,
nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, băuturi
energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de fructe
nealcoolice, nectaruri de fructe, nealcoolice,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor.
40. Conservarea alimentelor şi băuturilor,
pasteurizarea alimentelor şi băuturilor,
închirierea de maşini şi aparate pentru
procesarea băuturilor.

───────
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(210) M 2020 08293
(151) 16/11/2020
(732) ROMULUS SORIN NICULESCU,

BD. AVERESCU NR. 7A, CORP
A, ET.11, AP. 35 SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CONSTANTIN
DANIEL NR. 4, PARTER, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PZX

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate, instrumente şi cabluri pentru
electricitate, aparate pentru îndrumarea în
trafic (mecanice), dispozitive audio-vizuale şi
fotografice, cabluri de semnal pentru IT/AV şi
telecomunicaţii, dispozitive pentru stocarea de
date, echipamente pentru comunicare, aparate
şi instrumente pentru acumularea şi stocarea
curentului electric, componente electrice şi
electronice, aparatură de alimentare cu energie
continuă (baterii), aparate de transmisie în
reţea, amplificatoare de putere, amplificatoare
electrice, amplificatoare de distribuţie, huse
pentru telefoane, huse pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane (special
adaptate), huse din piele pentru telefoane
mobile, huse cu tastatură pentru telefoane
inteligente, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, huse din pânză sau material textil pentru
telefoane mobile.
17. Articole confecţionate din cauciuc sintetic
folosite la absorbţia şocurilor, articole
confecţionate din cauciuc cu rol de amortizare
a şocului, ambalaje de protecţie de cauciuc,
ambalaj din cauciuc, folie de polipropilenă, alta
decât cea pentru împachetat.

───────

(210) M 2020 08294
(151) 16/11/2020
(732) ANDRA-LUCIA MARTINESCU,

STR. MIRON CAPROIU NR.
38, JUD. PRAHOVA, BREAZA,
PRAHOVA, ROMANIA
MARIA CATALINA MOISESCU,
STR. MIRON CAPROIU NR.
38, JUD. PRAHOVA, BREAZA,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR
ION NEGULICI NR.12-14, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

The DIASPORA INITIATIVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:albastru, turcoaz,
mov, lila, roz, verde, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, sondaje de opinie, administrare
de afaceri, servicii de relaţii media, studii de
relații cu publicul, servicii de relații cu publicul,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comenzi online, afișaj electronic,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, activități
publicitare, în special cu privire la rețele de
telematică și de telefonie, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii de
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publicitate politică, recrutare de operatori politici,
compilare de statistici politice, recrutare de
voluntari politici, realizare de sondaje de opinie
politice, consultanță în afaceri, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, servicii de
consultanță în afaceri privind organizarea
campaniilor de strângere de fonduri, consultanță
fiscală (contabilitate), consiliere (contabilitate)
fiscală, servicii de consultanță fiscală și asistență
la întocmirea declarațiilor fiscale, promovare
de evenimente speciale, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, audit financiar,
consultanță în domeniul auditului.
36. Servicii de finanțare politică, consultanță
pentru finanțare politică, servicii de strângere
de fonduri în scopuri politice, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, administrare de fonduri de investiții,
monitorizarea fondurilor de investiții, gestiunea
fondurilor de investiții, consultanță privind
fondurile de investiții, servicii de consultanță
financiară, expertiză fiscală, acordare de
consultanță fiscală (nu contabilitate), consiliere
financiară privind planificarea fiscală, servicii
de asigurare, servicii financiare, monetare
și bancare, asigurări, colectarea de fonduri
și sponsorizare, servicii de evaluare,
sponsorizarea financiară a evenimentelor
culturale, servicii în materie fiscală (nu
contabilitate), investiții financiare, gestiunea
investițiilor, finanțarea investițiilor, analiza
investițiilor, servicii de investiții.
41. Redactarea discursurilor politice,
antrenament și coaching în dezbateri politice,
cursuri de limbi străine, cursuri de sprijin
pentru învățarea limbilor străine, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de
texte, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, servicii de traducere, traducere
lingvistică, activități de divertisment, sportive
și culturale, ateliere organizate în scopuri
culturale, organizare de conferințe, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, servicii de editare video pentru
evenimente, publicare multimedia, publicare de
cărți, publicare de calendare de evenimente,
publicare de buletine informative, publicare
de broșuri, publicare de anuare, publicare
de jurnale, publicare de ghiduri, hărți de
călătorie, registre cu orașe și liste online,
pentru uzul călătorilor, nedescărcabile, publicare

de documente, publicare de cărți, reviste,
almanahuri și jurnale, publicare de publicații
periodice, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, servicii
de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, servicii de editare audio și video,
servicii de bibliotecă electronică pentru furnizare
de informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații
audio și/sau video, servicii jurnalistice, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, creare (redactare)
de podcast-uri, difuzare de reportaje de către
agenții de știri, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, editare de cărți și recenzii, editare
de publicații, educație și instruire, organizare
de cursuri, seminare, publicarea de materiale
multimedia online, furnizare de materiale video
on-line, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile.
45. Servicii politice şi anume: consultanță
politică, organizarea reuniunilor politice, servicii
de lobby politic, servicii de comunicări politice,
consultanță pentru campanii politice, cercetare
și analiză politică, servicii de informare
politică, servicii juridice, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de rețele
sociale online accesibile prin aplicații mobile
descărcabile, servicii de rețele de socializare on-
line, servicii juridice pro bono, servicii în materie
de litigii, servicii de supraveghere juridică, servicii
de mediere, servicii de informare pe probleme
legale, servicii de consultanță juridică, servicii
de consiliere juridică, servicii de cercetare
de informații juridice, servicii de prezentare
personală, mediere, auditare a conformității de
reglementare.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/11/2020

(210) M 2020 08295
(151) 16/11/2020
(732) LUCIAN-IOSIF ILIE, STR.

BAZAR, BL 2A, AP 11, JUD.
BUZAU, BUZAU, 120036, BUZĂU,
ROMANIA
CONSTANTIN-SORINEL RUSU,
STR. ZEFIRULUI NR. 47, JUD
BUZAU, BUZAU, 120014, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

Melifere

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Paste la conservă, preparate alimentare
preparate pe bază de tăieței, preparate din făină
de cartofi, amestecuri de ovăz care conțin fructe
uscate, ananas pané, aperitive (tartine), baghete
umplute, banane pané, baozi (chifle umplute),
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, bibimbap (orez amestecat
cu legume și carne de vită), biluțe de brânză
(snackuri), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți crocanți
din cereale, biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți
cu aromă de carne, biscuiți cu aromă de plante,
biscuiți cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți din
orez (senbei), biscuiți din orez în formă de
granule (arare), biscuiți sărați din orez, biscuiți
umpluți cu brânză, blat de pizza, blaturi de
pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil,
boabe de porumb prăjite, burritos (mâncare
mexicană), chalupa (fel de mâncare mexicană),
chifle cu gem de fasole, chifle fierte în aburi
umplute cu carne tocată (nikumanjuh), chifle
umplute, chifle înăbușite umplute cu pastă de
fasole roșie, chimichanga, chipsuri de creveți,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de porumb cu gust de alge, chipsuri de porumb

cu gust de legume, chipsuri pe bază de
cereale, chipsuri taco, chipsuri tortilla, chow
mein (mâncare de tăiței cu specific chinezesc),
clătite, clătite americane, clătite congelate, clătite
cu ceapă verde (pajeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite kimchi (kimchijeon),
clătite sărate, colțunași tipici bucătăriei asiatice
(somosa), crusta de pizza, empanada, enchilada
(mâncare gătită cu specific mexican), fajitas (fel
de mâncare mexicană), feluri de mâncare în
special pe bază de orez, floricele cu caramel,
floricele de porumb, floricele de porumb pentru
preparare la cuptorul cu microunde, floricele de
porumb preparate, floricele de porumb învelite în
caramel, floricele de porumb învelite în caramel,
cu alune, floricele glasate cu zahăr, friganele
congelate, frigănele, fulgi, fulgi de cereale
uscate, fulgi de orez, fulgi pita, galuște chinezești
umplute (gyoza, gătite), gimbap (fel de mâncare
coreean pe bază de orez), gustări alimentare cu
cereale cu gust de brânză, gustări alimentare din
porumb sub formă de inele, găluște de creveți,
găluște de orez, găluște din orez garnisite cu
pastă de fasole dulce (ankoro), găluști chinezești
gătite în abur (shumai, gătite), găluști de orez
acoperite cu pudră de fasole (injeolmi), gustări
alimentare fabricate din porumb sub formă
expandată, gustări care constau în principal din
pâine, gustări din porumb, gustări din porumb
expandat cu gust de brânză, gustări din tortilla,
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
grâu, gustări pe bază de multicereale, gustări
pe bază de orez, gustări rapide preparate cu
grâu, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări rapide preparate
din grâu, gustări rapide preparate din grâu
integral, gustări rapide preparate din musli,
gustări rapide preparate din porumb, gustări
sărate gata de mâncat, preparate din griș
de porumb format prin extruziune, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și
introduși în chifle, hamburgeri introduși în chifle,
hamburgeri introduși în franzelă, hamburgeri
în pâine, hot dog (sandvișuri), jeleu de hrișcă
(memilmuk), jiaozi (găluști umplute), lasagna,
lipii cu pui, înveliș pentru sandvișuri (sandvişuri),
macaroane cu brânză, mâncăruri alcătuite în
principal din paste, mâncăruri care includ paste,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste, mâncăruri criodesicate în care
pastele sunt ingredientul principal, mâncăruri
gata preparate, deshidratate sau lichide, mai
ales pe bază de paste, mâncăruri gătite,
uscate și lichide, în principal pe bază de
orez, mâncăruri liofilizate în care orezul este
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ingredientul principal, mâncăruri liofilizate în care
pastele sunt ingredientul principal, mâncăruri
pe bază de orez, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne,
pește sau legume, mâncăruri pregătite pe bază
de orez, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) orez, mâncăruri preparate în special
pe bază de paste, mâncăruri preparate pe
bază de orez, mâncăruri preparate pe bază
de paste, mâncăruri preparate sub formă
de pizza, mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, nachos
(mâncare tradițională mexicană), okonomiyaki
(clătite sărate japoneze), orez amestecat cu
legume și carne de vită (bibimbap), orez
dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez glutinos învelit în
frunze de bambus (zongzi), orez preparat
învelit în alge marine, paella, paste făinoase
umplute, pateuri cu cârnați, pâine cu umplutură,
pătrățele cu ovăz, pizza, pizza (preparată),
pizza congelată, pizza conservată, pizza fără
gluten, pizza preparată, pizza refrigerată, pizza
proaspătă, pizza împăturită (calzone), pizze
negătite, plăcinte, plăcinte cu carne, plăcinte
cu carne de pasăre, plăcintă cu carne, plăcinte
cu carne de pasăre sau de vânat, plăcinte
cu carne (preparate), plăcinte cu carne de
porc, plăcinte cu carne de pui, plăcinte cu
carne tocată, plăcinte cu legume, plăcinte cu
ouă, plăcinte cu pește, plăcinte cu vânat,
plăcinte dulci sau sărate, plăcinte gătite,
plăcinte proaspete, popcorn aromat, porumb
fript, porumb procesat pentru floricele, porumb
prăjit, produse alimentare preparate sub formă
de sosuri, produse de patiserie aromate, produse
de patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie
conținând legume și pește, produse de patiserie
din foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
din legume și carne, produse din patiserie
congelate umplute cu carne, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, produse
pentru gustări preparate din pesmet, prânzuri
la cutie constând din orez, cu carne, pește
sau legume adăugate, prăjituri din mei, prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), prăjitură de
orez tradițională coreană (injeolmi), produse
pentru gustări preparate din amidon de porumb,
produse pentru gustări preparate din făină
de cartofi, produse pentru gustări preparate
din făină de cereale, produse pentru gustări
preparate din făină de orez, produse pentru
gustări preparate din făină de porumb, produse
pentru gustări preparate din făină de soia,
produse snacks preparate pe bază de porumb,

pufuleți de brânză, quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
quiche (tarte sărate), ramen (fel de mâncare
japonez pe bază de tăiței), ravioli, ravioli
(preparate), rizoto, rulouri cu cârnați proaspeți,
rulouri cu ou, rulouri de alge marine deshidratate
(gimbap), rulouri de primăvară, rulouri de pâine
umplute, rulouri umplute, salate de paste,
salată de macaroane, salată de orez, sandviș
din brânză topită, sandviș din brânză topită
și șuncă, sandvișuri, sandvișuri care conțin
carne de vită tocată, sandvișuri care conțin file
de pește, sandvișuri care conțin hamburgeri,
sandvișuri care conțin pește, sandvișuri care
conțin salată, sandvișuri cu carne, sandvișuri
cu carne de pui, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu pește, sandvișuri încălzite la grill,
sanvisuri continand carne de pui, sendvișuri
cu carne de curcan, snack-uri preparate din
făină de cartofi, snacksuri din grâu extrudat,
snacksuri răsucite cu gust de brânză, spaghete
cu sos de roșii la conservă, spaghetti și
chiftele, spirale din porumb, sushi, tabbouleh
(salată libaneză), taco, tartă de orez, terci de
dovleac (hobak-juk), tortillas, turte de mălai
fierte într-un înveliș de frunze, turte de orez
sote (topokki), turte din orez, turte din orez
învelite în ciocolată, tăiței chow mein (mâncăruri
pe bază de tăieței), tăiței prăjiți cu legume
(japchae), tăiței ramen, vafe congelate, won ton,
wonton, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, sare, mirodenii, arome și condimente,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
batoane de cereale și batoane energizante,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, aluat din
biscuiți graham pentru tarte, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, alune trase în ciocolată,
amestec kheer (budincă de orez), amestecuri
de ciocolată caldă, produse de cofetărie pe
bază de arahide, arahide crocante, arome pe
bază de ciocolată, batoane de nuga învelite
în ciocolată, batoane din aluat prăjit (youtiao),
bezele, biscuiti cu gust de brânză, biscuiți
crackers, biscuiți crackers cu aromă de fructe,
biscuiți crocanți, biscuiți de graham, biscuiți
sub formă de napolitane sărate, biscuiți sărați,
biscuiți sărați condimentați, boabe de cafea
învelite în zahăr, bomboane cu ciocolată, brioșe
cu fructe, bucăți de jeleu dulce din pastă de
fasole roșie (yohkan), budincă de griș, budinci
gata preparate, budincă de orez, budincă de
orez conținând stafide și nucșoară, budincă
pe bază de orez, chifle cu gem, chipsuri de
cofetărie pentru copt, ciocolată aerată, ciocolată
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cu alcool, ciocolată cu hrean japonez, ciocolată
cu lichior, ciocolată de casă sub formă de
foaie crocantă cu boabe de cafea măcinate,
ciocolată pentru produse de cofetărie și pâine,
ciocolată granulată, ciocolată nemedicinală,
ciocolată pentru glazuri, ciocolată tartinabilă,
ciocolată tartinabilă conținând nuci, cornuri,
cozonac pandoro, cozonaci, crema spumă
(dulce), creme englezești custard (deserturi la
cuptor), creme pe bază de cacao sub formă
de produse tartinabile, cremă de ciocolată
pentru pâine, cremă de ouă englezească,
budinci de orez, budinci yorkshire, budinci,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, creme pe bază de
ciocolată, creme tartinabile pe bază de ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni pentru pomul de crăciun
(comestibile), deserturi cremă instant, deserturi
cu musli, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, dulciuri înghețate, dulciuri
înghețate pe băț, dulciuri nemedicinale care
conțin lapte, dulciuri nemedicinale cu gust de
lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură de
caramel, dulciuri nemedicinale sub formă de
ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, dulciuri și
biscuiți tradiționali coreeni (hankwa), flan, fondue
din ciocolată (produs de cofetărie), fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
trase în ciocolată, fructe oleaginoase învelite
în ciocolată, fructe trase în ciocolată, fulgi de
patiserie de unt de arahide, fulgi din cremă
de unt și zahăr brun (butterscotch), garnituri
de ciocolată, gem de boabe de fasole învelit
într-o coajă moale pe bază de boabe învelite
în zahăr (nerikiri), gheață pentru produse de
cofetărie, glazură de ciocolată, glazură din
bezele, gofre de ciocolată, gustări constând în
principal din produse de cofetărie, halva, hârtie
comestibilă, hârtie de orez comestibilă, iepurași
de ciocolată, ingrediente pe bază de cacao
pentru produse de cofetărie, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, înghețate și dulciuri,
jeleuri de fructe (cofetărie), lapte de pasăre,
marțipan, marțipan din ciocolată, produse
de cofetărie pe bază de migdale, migdale
acoperite de ciocolată, măr pané, napolitane
din hârtie comestibilă, nuci macadamia trase în
ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), nuga, înlocuitor de cremă, înlocuitor
de marțipan, înlocuitori (ciocolată), înlocuitori
de ciocolată, pâine, orez sub formă de cremă,
ornamente din ciocolată pentru pomul de

crăciun, ornamente pentru pomul de crăciun
(comestibil), pandișpanuri japoneze (kasutera),
panettone (cozonac italian), pastile din miere
cu ierburi aromatice (dulciuri), pastă pentru
sandviș cu ciocolată și fructe uscate, pateuri cu
ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate, prăjituri
din mei sau boabe de orez expandat legate
cu zahăr (okoshi), prăjituri dulci din orez
zdrobit (mochi-gashi), prăjituri moi din orez
zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjitură
cu pâine, pâine indiană, praline cu napolitană,
produse alimentare care conțin ciocolată (ca
principal ingredient), produse de brutărie,
produse de brutărie fără gluten, produse de
caramel, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
congelate pe bază de lactate, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse
de cofetărie cu aromă de praline, prăjituri
pavlova cu gust de alune, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri uscate din făină
de orez cu zahăr (rakugan), produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu crema spumă,
produse de cofetărie cu gheață, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din ciocolată nemedicinală,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, produse de cofetărie nemedicinale,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare în
timpul unei diete pe bază de control al caloriilor,
produse de cofetărie nemedicinale care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, care conțin înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite cu înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite în ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de mentă,
produse de cofetărie nemedicinale sub formă de
jeleu, produse de cofetărie pe bază de portocale,
produse de cofetărie pe bază de produse
lactate, produse de cofetărie umplute cu alcool,
produse de cofetărie umplute cu vin, produse
de cofetărie și înghețate, produse de patiserie
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din făină de cartofi, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse pe
bază de ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, trufe cu rom (produse
de cofetărie), rulouri cu scorțișoară, sopapillas
(produse de patiserie, prăjite), sopapillas (pâine
prăjită), sosuri de ciocolată, specialități de
patiserie, spume, spume de ciocolată, spume
de desert (dulciuri), sufleuri ca desert, tablete
(dulciuri), taiyaki (prăjituri japoneze în formă
de pește cu diverse umpluturi), tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), trufe de ciocolată, turte
indiene, vafe cu glazură de ciocolată, vafe,
gofre, vată de zahăr, vla (cremă englezească
custard), cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
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), produse apicole (pentru
alimentaţia umană).

───────

(210) M 2020 08296
(151) 16/11/2020
(732) LAURENŢIU-NICOLAE ENE,

BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 35,
BL. L 14, SC.A, AP. 4, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DECO GATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanţi pentru instrumente şi aparate
medicale.
9. Dispozitive de detectare, dispozitive de
vizare, dispozitive pentru instruire.
10. Instrumente medicale, instrumente medicale
electronice, aparate şi instrumente medicale,
instrumente medicale prevăzute cu laser,

instrumente optice pentru măsurarea
temperaturii pentru examinări medicale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale.
37. Întreţinere de aparate şi instrumente
medicale, repararea şi întreţinere de
instrumente, aparate şi echipamente medicale.
39. Depozitare de instrumente şi echipamente
medicale.
44. Închiriere de instrumente medicale.

───────
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(210) M 2020 08297
(151) 16/11/2020
(732) NICOLAI DAMIAN, REPUBLICA

MOLDOVA, CHISINAU,
REPUBLICA MOLDOVA
RAZVAN COMAN, STR.
GRADINILOR NR.30, JUD CLUJ,
GHERLA, CLUJ, ROMANIA
CATALIN-ADRIAN MATEI, STR.
VANTULUI NR.13-17, ET. 4, AP. 22
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MARIUS DIMA, STR. IZVORULUI
NR.44, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI 144, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

FANS W124 CLUB ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16; 18.01.09; 05.03.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Instruire, divertisment, activități sportive și
culturale, servicii de cluburi de fani, administrare
(organizare) de servicii de divertisment, activități
de divertisment, sportive și culturale, organizare
de ateliere în scopuri culturale, divertisment pe
internet, furnizare de servicii de divertisment în
club, organizare de curse automobilistice, de

tururi și de evenimente de curse (divertisment),
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
cu scop cultural şi educativ.

───────

(210) M 2020 08298
(151) 16/11/2020
(732) S.C. GOOD MEAT YXY SRL, ALEA

TINCANI NR. 4A , BUCURESTI,
051599, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CARMANGERIA DOMNEASCA
Mananci ca pe vremuri,

Traiesti sanatos!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 02.01.01; 02.01.11;
25.01.05

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
8021C, Pantone 4725C, Pantone
7521C), bleumarin (Pantone 532C),
negru (Pantone 447C), alb (Pantone
7541C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne proaspătă, carne, carne afumată,
carne procesată, carne uscată, carne preparată,
carne ambalată.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate, publicitate și marketing,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice.

───────
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(210) M 2020 08299
(151) 16/11/2020
(732) IULIUS MANAGEMENT CENTER

SRL, STR. PALAS, NR. 7A, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

MallDrive

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2785C), verde (Pantone 2255C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice,
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, sonerii
de alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre,
alidade, altimetre, ampermetre, amplificatoare,
tuburi de amplificare, supape de amplificare,
anemometre, film de desene animate,
nedescărcabil, baterii anodice, baterii de înaltă
tensiune, anozi, roboţi telefonici, ochelari anti-
orbire, dispozitive anti-interferenţă (electricitate),
sisteme de avertizare anti-furt, anticatozi,
apertometre (optică), corpuri de iluminat
(electricitate), mănuşi din azbest pentru protecţia
împotriva accidentelor, îmbrăcăminte din azbest
pentru protecţia împotriva incendiilor, ecrane
de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatură didactică audiovizuală,

bancomate (ATM), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane), balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule,
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii,
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii, cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbracăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate), reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării, instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up, aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor, articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
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acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare),
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare,
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice,
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator), cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, diafragme
(acoustică), diafragme pentru aparate ştiinţifice,
diafragme (fotografie), maşini de dictare dictating
machines, aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat,
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a

distanţei, aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru
câini, sonerii electrice pentru uşi, dozatoare,
dozimetre, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
uscătoare pentru fotografii, stative pentru
fotografii, instrumente de măsurat pentru
croitorie, stative de uscare (fotografie), aparate
de uscare pentru tipăriturile fotografice, conducte
(electricitate), dvd playere, dinamometre, dopuri
de urechi pentru scufundători, aparate pentru
editarea filmelor cinematografice, ceasornice cu
nisip (clepsidre), dispozitive pentru iluminarea
ouălor, tuburi de protecţie pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru reţelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), şine
electrificate pentru montarea spoturilor, garduri
electrificate, aparate electrodinamice pentru
comanda de la distanţă a macazurilor,
aparate electrodinamice pentru transmiterea la
distanţă a semnalelor, electrolizoare, bobine
electromagnetice, pixuri electronice (unităţi
de afişare vizuală), agende electronice,
traducătoare electronice de buzunar, etichete
electronice pentru produse, panouri informative
cu afişaj electronic, publicaţii electronice,
descărcabile, cititoare de cărţi electronice, zgărzi
electronice pentru dresarea animalelor, sisteme
electronice de control al accesului pentru uşile
cu interblocare, unităţi de efecte electrice şi
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendile, pături ignifuge,
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furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare, etuve
pentru utilizare în laboratoare, mobilier special
conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil, contoare de benzină, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, centuri cu greutăţi pentru scafandri,
căști pentru comunicare la distanță, senzori de
parcare pentru vehicule, imprimante de bilete,
chingi tip ham ajutătoare la ridicat greutăți,
dispozitive de semnalizare pentru mânat vitele,
videoproiectoare, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
carduri de credit, paşapoarte biometrice,
paşapoarte electronice, cărţi de identitate
biometrice, sisteme de poziţionare globală (gps),
mănuşi de protecţie împotriva accidentelor,
mănuşi pentru scafandri, mănuşi de protecţie
împotriva razelor x de uz industrial, ochelari de
protecţie pentru sporturi, grilaje pentru baterii,
dicţionare electronice portabile, kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, casete pentru
curăţarea capului (de înregistrare), căşti de
protecţie pentru sporturi, căşti de radio, aparate
pentru reglarea căldurii, aparate heliografice,
dispozitive de marcare a tivului, aparate de înaltă
frecvenţă, suporturi pentru bobine electrice,
holograme, difuzoare sirenă, roboţi umanoizi
cu inteligenţă artificială, hidrometre, higrometre,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
mantale de identificare pentru cablurile electrice,
carduri de identitate, magnetice, dispozitive de
pornire, electrice, pentru pornirea de la distanţă,
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente), carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile

video, tonomate, muzicale, automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice), stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri
de salvare, plute de salvare, capsule de
salvare pentru dezastre naturale, regulatoare
de lumină, electrice, indicatoare electronice cu
emisie de lumină, diode cu emisie de lumină
(led), balasturi pentru iluminat, paratrăsnete,
eclatoare, limitatoare (electricitate), încuietori,
electrice, lochuri (instrumente de măsurare),
indicatoare de pierdere electrică, difuzoare,
lanterne magice, casete magnetice, fire
magnetice, suporturi magnetice de date,
codificatoare magnetice, unităţi cu bandă
magnetică pentru calculatoare, aparate de
rezonanţă magnetică (irm), nu cele pentru
scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri, busole marine, sonde marine
de adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre, instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule, înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile, celulare, telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri, suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
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(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri, ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice, lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up, discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire electrice cu plumb, calculatoare de
buzunar, polarimetre, playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe de
precizie, conectori pentru indicatoarele de
presiune pentru supape, manometre, aparate
de măsurare a presiunii, indicatoare de
presiune, circuite imprimate, plăci de circuite
imprimate, imprimante pentru utilizare împreună
cu calculatoarele, prisme (optică), sonde pentru
scopuri ştiinţifice, procesoare (unităţi centrale
de procesare), unităţi centrale de procesare,
ecrane de proiecţie, aparate de proiecţie,
dispozitive de protecţie împotriva accidentelor
pentru uz personal, dispozitive de protecţie
împotriva razelor x, nu cele pentru scopuri
medicale, costume de protecţie pentru aviatori,
căşti de protecţie, măşti de protecţie, folii
de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor, telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,

refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (oled), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice (qled),
pipete pentru măsurare, altele decât de uz
medical sau de uz menajer, computer game
software, downloadable, torțe de semnalizare
pentru salvare, neexplozive și nepirotehnice,
suporturi adaptate pentru laptopuri, articole
pentru acoperirea capului sub formă de
căști de protecție, rezistenţe, electrice, măşti
de protectie respiratorie pentru purificarea
aerului, măşti de respiraţie, altele decât cele
pentru respiraţia artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), simulatoare
pentru învăţarea tehnicilor de resuscitare,
retorte, suporturi pentru retorte, contoare de
rotaţie, reostate, căşti (toci) pentru echitaţie,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare), zaharometre,
plase de siguranţă, plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente, salinometre, aparate de navigaţie
prin satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliţi pentru scopuri ştiinţifice, cântare,
cântare analizoare de greutate, scanere
(echipamente de procesare a datelor), diafragme
pentru fotogravură, calibre pentru şuruburile
cu filet, dispozitive de securitate de tip
token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare pentru
armele de foc, lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
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luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive, aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare,
clinometre, indicatori de pantă, inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căşti pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scântei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie,
întrerupătoare, electrice, rigle în formă de t
(teuri) pentru măsurare, calculatoare tip tabletă,
tahometre, magnetofoane, taximetre, materiale
didactice, roboţi de învăţare, protecţii pentru
dinţi, aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea

materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice, tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare
client subţire (thin client), lupe textile,
distribuitoare automate de bilete, comutator
temporizat, automat, aparate de înregistrare
a timpului, ceasuri (dispozitive de înregistrare
a timpului), braţe de pick-up, cartuşe
de toner, neumplute, pentru imprimante
şi fotocopiatoare, totalizatoare, conuri de
trafic, semafoare de circulaţie (dispozitive
de semnalizare), transformatoare (electricitate),
tranzistoare (electronice), transmiţătoare
de semnale electronice, transmiţătoare
pentru telecomunicaţii, seturi de transmisie
(telecomunicaţii), plăci transparente (fotografie),
diapozitive (fotografie), transpondere, triode,
trepiede pentru aparatele de fotografiat,
urinometre, unităţi flash usb, manometru de vid,
tuburi de vid (radio), variometre, radiouri pentru
vehicule, triunghiuri de avertizare a avarierii
vehiculului, verniere, aparate de înregistrare
video, casete video, casete cu jocuri video,
ecrane video, telefoane video, monitoare video
pentru bebeluşi, vizoare, fotografice, căşti de
realitate virtuală, viscozimetre, viziere pentru
căşti, regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, instrumente şi aparate de cântărire,
greutăţi, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicarea direcţiei vântului, conectori de
doză (electricitate), sisteme de cabluri electrice
pentru automobile, fire, electrice, măşti de
protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze x, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze x), expuse, fotografii cu raze x, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical, aplicaţii software.
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
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lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele, culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice, tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din
hârtie, şine de legare (legătul cărţilor), mostre
biologice utilizate în microscopie (materiale
didactice), table de scris, sugative, schiţe,
planuri, materiale de legătorie, aparate şi maşini
de legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi,
cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
picture, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
carduri, cartele, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori), cromo, benzi pentru trabucuri, planşete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou,
capse de birou, clipsuri pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), pânză pentru
legatul cărţilor, pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie, cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie), învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru creme, imprimante pentru carduri
de credit, neelectrice, protecţii din hârtie pentru
tava de instrumente dentare, protecţii de
birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate sau
nu, blocuri de desen, ace pentru panou de
plută, piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru

gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie),
statuete din din papier mâché (pastă de hărtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare (rechizite
de birou), steguleţe din hârtie, învelitori pentru
ghivecele de flori din hârtie, învelitori din hârtie
pentru ghivecele de flori, fluturaşi publicitari,
mape pentru hârtii, dosare din plastic pentru
hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu cerneală,
maşini de francat pentru utilizare la birou,
aparate mecanice de timbrat pentru utilizare la
birou, florare, regale cu litere (tipărire), saci de
gunoi din hârtie sau plastic, hărţi geografice,
lipici pentru papetărie sau de uz casnic, paste
pentru papetărie sau de uz casnic, gluten (lipici)
pentru papetărie sau de uz casnic, piepteni
pentru granulare, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări (tipărite),
bandă de hârtie gumată (papetărie), ţesături
gumate pentru papetărie, gume (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, dispozitive de
etichetare manuale, suporturi de antebraţ pentru
pictori, şerveţele din hârtie, specimene de
manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de calimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile,
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri),
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
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(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia
mobile, oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton, umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de picture,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicale, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,

cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă, hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii), decalcomania, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere),
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat, hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/11/2020

administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri [rfp], publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor [lucrări de birou], servicii de
reamintire a programărilor [lucrări de birou],
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj [panouri publicitare], ţinerea
evidenţei contabile, contabilitate, asistenţă
în managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă

prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare [asistenţă de
afaceri], publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi [achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri], promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
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sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor [lucrări de
birou], dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi, scrierea de cv-
uri pentru terţi, servicii de comerț, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la materiale
de construcții, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la hardware
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
magazine de covoare, servicii de comerț cu
ridicata cu privire la hardware de calculator,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de comerț cu

ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu radiatoare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de bronzare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de șelărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosință, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu deserturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu combustibili, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu acumulatori, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare

la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la blănuri sintetice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
de telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de
voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul
de cărucioare pentru copii, servicii de vânzare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/11/2020

cu amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru haine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu calculatoare portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de abonament
care conțin bomboane de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuțite
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de bere pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de cosmetice pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
cusut, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de șelărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fire de cusut, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fire de
tricotat, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale educaționale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

veselă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fructe de mare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de brutărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instalații sanitare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive de navigație, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cuțite
de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ustensile de gătit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu radiatoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lubrifianți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
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în legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
blănuri sintetice, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare
de îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare [apartamente],
servicii actuariale, evaluarea antichităţilor,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluarea operelor de artă,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară, case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
închirierea fermelor, stabilirea finanţării pentru
proiectele de construcţii, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară [asigurări,
servicii bancare, imobiliare], management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
sponsorizare financiară, evaluare financiară
a lemnului pe picior, evaluare financiară a
lânii, furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor şirambursărilor pentru terţi,
evaluări financiare ca răspuns la cererile de
ofertă, evaluări financiare ca răspuns la cererile
de propuneri [rfp], evaluare financiară a costurilor
de dezvoltare referitoare la industria petrolului,
a gazelor și minieră, studii financiare, servicii
financiare, subscrierea asigurărilor de incediu,

evaluare fiscală, subscrierea asigurărilor de
sănătate, finanţare pentru achiziţia în rate,
finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
subscrierea asigurărilor, consultanţă în asigurări,
oferirea de informaţii în domeniul asigurărilor,
afaceri imobiliare, transfer electronic de monede
virtuale, evaluare financiară a activelor de
proprietate intelectuală, elaborare de cotații
pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăţi cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viaţă, împrumuturi [finanţare],
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri mutuale,
evaluare numismatică, închirierea birourilor
[bunuri imobiliare], închirierea birourilor pentru
conlucrare, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii de brokeri de
amanet, procesarea plăţilor, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de debit, servicii de fonduri
de pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie [evaluare financiară], servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri, agenţi
de bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni,
servicii de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar sau custode.
39. Transportul aerian, închirierea de aeronave,
închirierea de motoare de aeronave, transportul
cu ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
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[transport], servicii de curierat [mesaje sau
mărfuri], organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor, livrarea de ziare,
livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri [transportul maritim de bunuri], servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport [expediere (am.)], servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
transportul protejat al bunurilor de valoare,
tractarea, închirierea de cai, spargerea gheţii,
lansarea de sateliţi pentru terţi, servicii de
alimbare, transportul marin, livrarea de mesaje,
închirierea maşinilor de curse, închirierea
autocarelor, închirierea sistemelor de navigaţie,
operarea ecluzelor de canal, ambalarea
bunurilor, livrarea de colete, închirierea locurilor
de parcare, transportul de pasageri, depozitarea
fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic, pilotarea, transportul ambarcaţiunilor
de agrement, servicii de hamali, transportul pe
calea ferată, închirierea vagoanelor de cale
ferată, închirierea vagonetelor de cale ferată,
ranfluarea navelor, închirierea de frigidere,
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente,
servicii de debarasare, operaţiuni de salvare
[transport], transportul fluvial, salvarea navelor,
salvare, brokeraj naval, operaţiuni de încărcare-
descărcare, depozitarea de bunuri, depozitare,
înmagazinare, furnizarea de informaţii cu
privire la serviciile de depozitare, închirierea
containerelor de depozitare, transportul cu taxiul,
remorcare, închirierea de tractoare, informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transport,
transportul turiştilor, transportul şi depozitarea
deşeurilor, transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, furnizarea de informaţii
despre transport, logistica transporturilor,
transportul de mobilier, rezervări de călătorie,
salvare subacvatică, descărcarea încărcăturilor,
servicii de remorcare în cazul avarierii
vehiculelor, închirierea de vehicule, închirierea
de portbagaje cu montare pe capota vehiculului,
închirierea de depozite, alimentarea cu apă,
distribuirea apei, închirierea scaunelor cu rotile,
împachetarea bunurilor, carting.

42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare [măsurare], servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de
protecţie împotriva viruşilor de calculator,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în securitatea informatică,
proiectarea construcţiilor, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
[servicii de tehnologia informaţiei], consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare,
design interior, digitalizarea documentelor
[scanare], proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână [grafologie],
găzduirea site-urilor [site-uri web], proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei [it], furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, expertize topografice, mentenanţa
software-ului pentru calculatoare, mentenanţa
site-urilor web, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
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copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, prospectarea petrolului, sondaje
referitoare la câmpurile petroliere, testarea
sondelor petroliere, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
închiriere de contoare pentru înregistrarea
consumului de energie, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu [paas], dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu [saas],
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare [proiectare industrială],
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, administrarea site-
urilor web, actualizarea software-ului pentru
calculatoare, planificare urbană, efectuarea
inspecţiei tehnice auto pentru vehicule, analiza
apei, prognoze meteorologice, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea site-
urilor web.
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