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Cereri Mărci publicate în 02/02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00337 26/01/2021 ANDREI IULIAN TARA openfabric

2 M 2021 00461 26/01/2021 MELONI CARE SRL Meloni

3 M 2021 00525 26/01/2021 NICOLAE-MARIAN MARIN POMPE FUNEBRE "LA MARIN"

4 M 2021 00526 26/01/2021 NICOLAE-MARIAN MARIN CASA FUNERARĂ Cristi

5 M 2021 00527 26/01/2021 ALEXANDRA BIBIRE Personal Branding
Transformational

6 M 2021 00528 26/01/2021 GROUP M IMPEX SRL MAIMUŢA PLÂNGĂTOARE

7 M 2021 00530 26/01/2021 ANDREEA VIOLETA PACHE PJ BABY redefinim rasfatul

8 M 2021 00531 26/01/2021 EZADA TRADE S.R.L. TipTopTOYS

9 M 2021 00532 26/01/2021 REVERA INDEPENDENT SA SENIOR CITY

10 M 2021 00533 26/01/2021 SC UNITED SAMAVAL SRL Digital www.webro.digital

11 M 2021 00534 26/01/2021 CAMPUS MEDIA TV S.R.L. şcoala de media

12 M 2021 00536 26/01/2021 SIBS - SGPS, S.A SIBS ATM EXPRESS

13 M 2021 00537 26/01/2021 COTNARI S.A. COTNARI

14 M 2021 00538 26/01/2021 AUTOSERVICE PASTRAV SRL VATRA BOIEREASCĂ

15 M 2021 00539 26/01/2021 LAZIZ FRESH FOOD SRL MR.LAZIZ FASTFOOD&GRILL

16 M 2021 00541 26/01/2021 SC COSCODRINA SRL HANUL DIN VII

17 M 2021 00542 26/01/2021 CRESTINA MEDICALA
MUNPOSAN `94 SRL

MH MUNPOSAN HOSPITAL

18 M 2021 00543 26/01/2021 S.C. CIAS GUARD SRL CIAS GUARD

19 M 2021 00544 26/01/2021 MIHAI MIHU

20 M 2021 00545 26/01/2021 AVERSA ONLINE SRL BGRJ Automotive

21 M 2021 00546 26/01/2021 SC OCAR SERV SRL

22 M 2021 00547 26/01/2021 ZOOM TOYS S.R.L. Pop it now

23 M 2021 00548 26/01/2021 CRISTIAN ION BOGDAN TERAPIA KIT'S
KINETOTERAPIA INTEGRATIVA

24 M 2021 00549 26/01/2021 SOHO DISTRIBUTIE SRL ELITE WOOD

25 M 2021 00550 26/01/2021 ASOCIAȚIA SRDMEDIA CINECLIC

26 M 2021 00551 26/01/2021 MIHAI ILIE METAL GATES FESTIVAL

27 M 2021 00552 26/01/2021 RADU VASILE FLUPEC Hydraulics &
Pneumatics
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
28 M 2021 00553 26/01/2021 RADU VASILE VF VARITEC Fluid



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/01/2021

(210) M 2021 00337
(151) 26/01/2021
(732) ANDREI IULIAN TARA, STR.

SIBIULUI NR 1920, JUD. SIBIU,
RASINARI, 557200, SIBIU,
ROMANIA

(540)

openfabric

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.01.01

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

9. Dezvoltare aplicaţii software, aplicaţii
software, inteligenta artificiala, software de
autentificare, software de compilare, interfeţe
software pentru computer, sisteme de operare
software pentru computer, software de sisteme
de operare pentru calculator, programe de
calculator, programe de calculator, înregistrate,
software de programare pentru calculator,
programe de calculator (software descărcabil)
aplicaţii software pentru computer, descărcabile,
aplicaţii software pentru calculator, instrumente
de dezvoltare de software pe calculator,
software de calculator descărcabil de pe
internet, software de calculator pentru integrarea
aplicaţiilor şi a bazelor de date, software de
calculator în scopuri comerciale, software de
calculator pentru criptare, platforme software de
calculator, platforme de programe informatice,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator (programe), programe de calculator,
software de calculator furnizat pe internet,
internetul lucrurilor (loT), software de calculator
pentru a permite furnizarea de informaţii prin
intermediul reţelelor de comunicaţii, software
de calculator pentru a permite furnizarea de
informaţii prin internet, software de criptografie,
software minare de date (data mining),
software pentru descărcare de aplicaţii, aplicaţii
software de calculator descărcabile, software de
calculator descărcabil pentru utilizare ca portofel
digital, software de calculator descărcabil
pentru utilizare ca portofel electronic, software
descărcabil, aplicaţii software descărcabile,
software de plată electronică, software de
criptare, software de interfaţă, software de
întreţinere, software de aplicaţii mobile, software
de platformă, software, software şi aplicaţii
pentru dispozitive mobile, aplicaţii software,

aplicaţii software pentru utilizare cu dispozitive
mobile, aplicaţii software pentru dispozitive
mobile, chei criptografice descărcabile pentru
primirea şi cheltuirea criptomonedelor, software
de utilitate, securitate şi criptografie, portofele
electronice descărcabile, programe de calculator
pentru accesarea şi utilizarea internetului,
programe de calculator pentru utilizarea
internetului şi a internetului din întreaga lume,
software de calculator descărcat de pe internet,
software descărcabil de pe internet, software
de calculator pentru a permite navigarea
pe reţele globale de calculatoare, programe
de calculator pentru accesarea, navigarea şi
căutarea bazelor de date online, software
de calculator pentru accesarea, navigarea şi
căutarea în baze de date online, software
pentru motoare de căutare, software pentru
motoare de căutare computerizate, software
pentru procesarea plăţilor electronice către si de
la terţi, carduri de credit.

35. Publicitate, publicitate şi marketing,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin internet, servicii
de publicitate furnizate pe internet, publicitate
directă prin poştă, publicitate on-line într-o reţea
informatizată, publicitate online, administrare
de afaceri, organizarea administrării afacerilor,
managementul şi administrarea afacerilor.

38. Furnizarea accesului multiplu la o reţea
globală de calculatoare, furnizarea accesului
mai multor utilizatori la o reţea globală de
calculatoare, servicii de furnizare a accesului
la internet, furnizarea accesului la reţele de
calculatoare şi la internet, furnizarea accesului
utilizatorilor la reţelele globale de computere,
furnizarea accesului utilizatorilor la o reţea
globală de calculatoare şi la site-uri online
care conţin informaţii despre diverse subiecte,
furnizarea accesului utilizatorilor la informaţii
pe internet, furnizarea accesului utilizatorilor la

36. Servicii valutare virtuale, schimb valutar
virtual, servicii de transfer valutar virtual,
schimb financiar de monede virtuale, servicii
de portofel electronic (servicii de plăţi), servicii
de portofel electronic (servicii de plăţi), transfer
electronic de monede virtuale, procesare de
plăţi electronice, procesare electronică de plăţi,
prelucrare electronică a plăţilor prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare, emitere de
bonuri valorice, furnizarea de cartele preplătite
şi jetoane de valoare, acordare de cârduri de
credit, emitere de cărţi de credit, servicii de cârd
de plată.
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portaluri pe internet, furnizarea accesului la
platforme sau portaluri pe internet.

42. Furnizare de motoare de căutare în internet,
servicii de creare de motoare de căutare,
furnizare de motoare de căutare în internet,
minare de date (data mining), software ca
serviciu (SaaS), programare pentru calculatoare,
închirierea de programe informatice.

───────

(210) M 2021 00461
(151) 26/01/2021
(732) MELONI CARE SRL,

PRELUNGIREA GHENCEA NR. 65,
JUD ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Meloni

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
4059C)

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

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.

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

───────

(210) M 2021 00525
(151) 26/01/2021
(732) NICOLAE-MARIAN MARIN, SAT

LUNCA MARE, JUDEŢ PRAHOVA,
COMUNA ṢOTRILE, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

POMPE FUNEBRE
"LA MARIN"

(531) Clasificare Viena:
24.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei
game diverse de produse (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul.

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
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39. Servicii de transport funerar, organizare de
transport terestru, maritim și aerian, servicii de
repatriere (transport).
45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii de îmbălsămare, organizarea
ceremoniilor funerare, activităţi funerare, servicii
de crematoriu, servicii de incinerare, servicii
funerare conexe incinerarii, furnizare de locuri de
veci sau cavouri, consiliere în perioada de doliu,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
consultanţă spirituală.

───────

(210) M 2021 00526
(151) 26/01/2021
(732) NICOLAE-MARIAN MARIN, SAT

LUNCA MARE, JUDEŢ PRAHOVA,
COMUNA ṢOTRILE, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

CASA FUNERARĂ Cristi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei
game diverse de produse (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/ sau

online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul.
39. Servicii de transport funerar, organizare de
transport terestru, maritim și aerian, servicii de
repatriere (transport).
45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii de îmbălsămare, organizarea
ceremoniilor funerare, activităţi funerare, servicii
de crematoriu, servicii de incinerare, servicii
funerare conexe incinerarii, furnizare de locuri de
veci sau cavouri, consiliere în perioada de doliu,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
consultanţă spirituală.

───────

(210) M 2021 00527
(151) 26/01/2021
(732) ALEXANDRA BIBIRE, STR.

ENERGIEI, BACAU, NR 39, SC
C, AP 5, JUDEŢ BACAU, BACAU,
600239, BACĂU, ROMANIA

(540)
Personal Branding
Transformational

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

35. Agenții de publicitate.
41. Îndrumare, asistență profesională
individualizată (coaching), coaching personal
(formare), consiliere în carieră (educație), cursuri
de dezvoltare personală, educație vocațională
pentru tineri.

───────
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(210) M 2021 00528
(151) 26/01/2021
(732) GROUP M IMPEX SRL, STR.

ARTELOR NR. 18, AP. 2, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
MAIMUŢA PLÂNGĂTOARE

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

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

───────

(210) M 2021 00530
(151) 26/01/2021
(732) ANDREEA VIOLETA PACHE,

STR. LT. BAICAN IONESCU NR.
39, SECTOR 2,, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PJ BABY redefinim rasfatul

(531) Clasificare Viena:
18.01.19; 02.05.01; 02.05.06; 01.01.02;
01.01.10; 26.04.03; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.15;
27.05.24; 29.01.15; 09.01.01

(591) Culori revendicate:alb, albastru,
portocaliu deschis, verde deschis,
verde închis, roşu

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

12. Cărucioare pentru copii.
───────

(210) M 2021 00531
(151) 26/01/2021
(732) EZADA TRADE S.R.L., SAT

SANTĂUL MIC, NR. 140, JUD.
BIHOR,, COMUNA BORŞ, BIHOR,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
TipTopTOYS

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

28. Jucării, păpuși (jucării), jucării electronice,
jucării muzicale, jucării gonflabile, pistoale
(jucării), jucării flexibile, jucării vorbitoare,
jucării inteligente, jucării modulare, jucării
zornăitoare, jucării electronice teleghidate,
jucării cu telecomandă, jucării cu baterii, jucării
de construit, jucării din plastic, jucării din cauciuc,
jucării din metal, jucării de lemn, Puzzle-uri
(jucării), jucării de exterior, machete de mașini
(jucării), covorașe de joacă cu jucării pentru
copii mici (jucării), jucării activități multiple
pentru copii, jocuri, jocuri electronice, jocuri
de memorie, jocuri de construcție, jocuri de
societate, jocuri de masă, articole de joacă,
jucării de pluș.
35. Regruparea în avantajul terților a
următoarelor: jucării, păpuși (jucării),
jucării electronice, jucării muzicale, jucării
gonflabile, pistoale (jucării), jucării flexibile,
jucării vorbitoare, jucării inteligente, jucării
modulare, jucării zornăitoare, jucării electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării
cu baterii, jucării de construit, jucării din
plastic, jucării din cauciuc, jucării din metal,
jucării de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării de
exterior, machete de mașini (jucării), covorașe
dejoacă cu jucării pentru copii mici (jucării),
jucării activități multiple pentru copii, Jocuri,
jocuri electronice, jocuri de memorie, jocuri de
construcție, jocuri de societate, jocuri de masă,
articole de joacă, jucării de pluș (exceptând
transportul lor) permițând consumatorilor să le
vadă și să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri și expoziții
în scop publicitar, comercial și de promovare,
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toate acestea pentru jucării, păpuși (jucării),
jucării electronice, jucării muzicale, jucării
gonflabile, pistoale (jucării), jucării flexibile,
jucării vorbitoare, jucării inteligente, jucării
modulare, jucării zornăitoare, jucării electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării cu
baterii, jucării de construit, jucării din plastic,
jucării din cauciuc, jucării din metal, jucării
de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării de exterior,
machete de mașini (jucării), covorașe dejoacă cu
jucării pentru copii mici (jucării), jucării activități
multiple pentru copii, jocuri, jocuri electronice,
jocuri de memorie, jocuri de construcție, jocuri
de societate, jocuri de masă, articole de joacă,
jucării de pluș, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul referitoare la jucării, păpuși (jucării),
jucării electronice, jucării muzicale, jucării
gonflabile, pistoale (jucării), jucării flexibile,
jucării vorbitoare, jucării inteligente, jucării
modulare, jucării zornăitoare, jucării electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării cu
baterii, jucării de construit, jucării din plastic,
jucării din cauciuc, jucării din metal, jucării
de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării de exterior,
machete de mașini (jucării), covorașe de
joacă cu jucării pentru copii mici (jucării),
jucării activități multiple pentru copii, jocuri,
jocuri electronice, jocuri de memorie, jocuri
de construcție, jocuri de societate, jocuri de
masă, articole de joacă, jucării de pluș,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la jucării, păpuși (jucării),
jucării electronice, jucării muzicale, jucării
gonflabile, pistoale (jucării), jucării flexibile,
jucării vorbitoare, jucării inteligente, jucării
modulare, jucării zornăitoare, jucării electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării
cu baterii, jucării de construit, jucării din
plastic, jucării din cauciuc, jucării din metal,
jucării de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării
de exterior, machete de mașini (jucării),
covorașe de joacă cu jucării pentru copii mici
(jucării), jucării activități multiple pentru copii,
jocuri, jocuri electronice, jocuri de memorie,
jocuri de construcție, jocuri de societate,
jocuri de masă, articole de joacă, jucării de
pluș, informații și consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la jucării, păpuși (jucării), jucării electronice,
jucării muzicale, jucării gonflabile, pistoale
(jucării), jucării flexibile, jucării vorbitoare,
jucării inteligente, jucării modulare, jucării
zornăitoare, jucării electronice teleghidate,
jucării cu telecomandă, jucării cu baterii, jucării
de construit, jucării din plastic, jucării din cauciuc,
jucării din metal, jucării de lemn, puzzle-uri
(jucării), jucării de exterior, machete de mașini
(jucării), covorașe dejoacă cu jucării pentru

copii mici (jucării), jucării activități multiple
pentru copii, jocuri, jocuri electronice, jocuri
de memorie, jocuri de construcție, jocuri de
societate, jocuri de masă, articole de joacă,
jucării de pluș, publicitate, publicitate online
într-o rețea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2021 00532
(151) 26/01/2021
(732) REVERA INDEPENDENT SA,

STR. GARLEI NR. 88, SECTOR 1,,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SENIOR CITY

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#e6a600), albastru (HEX #0047ba)

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

43. Servicii de cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de cămine de
bătrâni.

───────
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(210) M 2021 00533
(151) 26/01/2021
(732) SC UNITED SAMAVAL SRL, STR.

ALEXANDRU CEL BUN NR. 22,
JUD. GALATI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Digital www.webro.digital

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.08;
01.05.01; 01.05.12

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 00534
(151) 26/01/2021
(732) CAMPUS MEDIA TV S.R.L.,

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

(540)

şcoala de media

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
226C), alb

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

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

───────

(210) M 2021 00536
(151) 26/01/2021
(732) SIBS - SGPS, S.A, RUA

SOEIRO PEREIRA GOMES,
LOTE 1, LISABONA, 1649-031,
PORTUGALIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
SIBS ATM EXPRESS

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

9. Carduri magnetice, hardware pentru
calculator, software și programe pentru
calculator, hardware pentru calculator și software
criptografic, chei codificate, certificate digitale,
semnături digitale, software de computer pentru
stocarea și recuperarea sigură a datelor
și transmisia informațiilor confidențiale pentru
clienți utilizate individual, carduri magnetice
codate și carduri care conțin cipuri de circuite
integrate (smart carduri), carduri de fidelitate,
carduri bancare, carduri de credit și carduri
de plată (magnetice), dispozitive pentru citirea
cardurilor, software de calculator destinate
interacțiunii smart cardurilor cu terminale
și cititoare, echipamente de telecomunicații,
terminale de tranzacții pentru puncte de vânzare
și software de calculator pentru transmiterea,
afișarea și stocarea tranzacțiilor, identificare și
informare financiară pentru utilizare în scopuri
financiare, bancare și pentru telecomunicații,
dispozitive de identificare prin radio frecvență
(transpondere), aparate electronice pentru
verificarea autenticității cardurilor de credit,
cardurilor bancare, cardurilor de debit și
cardurilor de plată, terminale pentru smart
carduri, aparate și dispozitive pentru realizarea
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36. Servicii de carduri de credit, servicii de
carduri de debit, eliberarea cecurilor de călătorie,
emiterea de jetoane de valoare, transfer
electronic de fonduri, informare financiară,
servicii financiare, servicii bancare și de credit,
furnizare de carduri de plată cu valori preplătite,
furnizare de portofele electronice cu fonduri
preplătite, servicii de transfer electronic de
fonduri și transfer valutar, servicii de plată
electronică, emitere de cartele telefonice, servicii
de transfer de bani și autorizări de tranzacții
și lichidări, furnizarea de servicii de debit și
credit prin intermediul aparatelor de identificare
cu radio frecvență (receptor-emițător), servicii
de asigurări de călătorie, servicii de verificare
a cecurilor, servicii de emitere și răscumpărare,
toate legate de cecuri de călătorie și alte tipuri de
vouchere pentru fonduri de călătorie, consultanță
în legătură cu toate serviciile menționate anterior.
38. Servicii de telecomunicații, comunicații prin
terminale de calculator, poștă electronică,
transmiterea de date și informații de natură
financiară sau de altă natură, în special în
legătură cu unitățile de calcul monetar, prin
mijloace electronice sau telecomunicații, servicii
de comunicare prin terminale de calculator și
rețele de fibră optică.

───────

(210) M 2021 00537
(151) 26/01/2021
(732) COTNARI S.A., ., COTNARI,

707120, IAȘI, ROMANIA
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE

INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C 14,
SC. B, ET.1, AP. 41, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

COTNARI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 06.07.04

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

clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Cotnari.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comert
cu ridicata, furnizare de informaţii comerciale
consumatorilor, informare cu privire la produse
de consum, servicii de agenţii de import și
export, servicii de mediere și negociere, servicii
de comandă, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de aprovizionare pentru terţi, servicii de
abonament.

───────

tranzacțiilor financiare automate, aparate și
dispozitive pentru încărcarea smart cardurilor
sau cardurilor de plată, aparate și dispozitive
pentru realizarea de plăți cu smart carduri.
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(210) M 2021 00538
(151) 26/01/2021
(732) AUTOSERVICE PASTRAV SRL,

STRADA VILELOR NR. 272,
JUDEȚUL SUCEAVA, SCHEIA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

VATRA BOIEREASCĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17; 06.01.04; 07.01.19;
07.01.24

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

37. Servicii de construire de locuri de cazare
pentru turism.
39. Servicii oferite de agențiile de turism.
43. Servicii de cazare în stațiuni turistice, servicii
restaurante (servirea mesei).

───────

(210) M 2021 00539
(151) 26/01/2021
(732) LAZIZ FRESH FOOD SRL,

STRADA APUSULUI NR .27,
CAMERA 2, BL. 21 SC.A ETJ.1
AP. 45, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MR.LAZIZ FASTFOOD&GRILL

(531) Clasificare Viena:
02.01.11; 02.01.23; 27.05.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, galben, roșu,
alb, verde, albastru, maro

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

43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering pentru fast-food cu
autoservire.

───────

(210) M 2021 00541
(151) 26/01/2021
(732) SC COSCODRINA SRL, SAT

STRAOANE DE SUS, JUDEȚUL
VRANCEA, COMUNA STRAOANE,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
HANUL DIN VII

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

33. Vinuri spumante, vinuri îmbogățite, vinuri
neacidulate, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
spumante naturale, vinuri de masă, vinuri roșii
spumante, vinuri albe spumante, vinuri de
desert, vinuri cu indicație geografică protejată,
vinuri cu denumire de origine protejată
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vinuri cu alcool, vinuri japoneze din struguri dulci
conținând extracte de ginseng și scoarță de
cinchona, vin
vin roșu, vin alb, vin slab alcoolizat, vin de mure,
vin de fructe, vin de struguri, vin de căpșuni, vin
spumant de fructe
băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază
de vin, băutură alcoolică pe bază de vin și fructe,
băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2021 00542
(151) 26/01/2021
(732) CRESTINA MEDICALA

MUNPOSAN `94 SRL, STRADA
WITING NR. 12, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MH MUNPOSAN HOSPITAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 29.01.12; 26.01.05

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

clase:
44. Servicii de analize medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii ale clinicilor medicale,
servicii de examinări medicale, servicii medicale
și de sănătate, furnizare de informații despre
servicii medicale, servicii medicale de evaluare
a sănătății, servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de informații medicale furnizate
pe internet, servicii medicale.

───────

(210) M 2021 00543
(151) 26/01/2021
(732) S.C. CIAS GUARD SRL,

PRELUNGIREA GHENCEA NR.
350-356, ET 4, AP. A42, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CIAS GUARD

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2021 00544
(151) 26/01/2021
(732) MIHAI MIHU, STR. SATURN NR.

11, SC. A, ET. IV, AP. 19, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRASOV, 500338,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 03.04.11; 05.07.02

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.
42. Servicii IT.

───────
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(210) M 2021 00545
(151) 26/01/2021
(732) AVERSA ONLINE SRL, BD.

TIMISOARA NR. 101W, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BGRJ Automotive

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.

───────

(210) M 2021 00546
(151) 26/01/2021
(732) SC OCAR SERV SRL, STR.

AVIATOR VASILE NICULESCU
NR. 19, JUDEȚUL BACĂU,
MARGINENI, 607315, BACĂU,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.21

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

28. Jucării, jocuri și articole de joacă, machete
de mașini (articole de joacă), machete de mașini
(jucării sau jocuri), machete de mașini (jucării),
machete de mașini de jucărie, machete de
mașini cu radio comandă, machete de mașini de
jucărie cu radio comandă, machete în miniatură
de mașini (jucării sau articole de joacă),
mașinuțe cu acționare electronică, modele de
vehicule la scară redusă (miniaturi), modele
de vehicule la scară redusă cu telecomandă,
kituri (vândute în întregime) pentru construcția
machetelor, kituri de asamblat machete la scară
(jucării), kituri de machete de jucărie (lucru
manual), kituri pentru machete de jucărie.

───────
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(210) M 2021 00547
(151) 26/01/2021
(732) ZOOM TOYS S.R.L., STRADA

FOISORULUI, NR. 8, BL F3C, SC 1,
AP 3, SECTOR 3, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)
Pop it now

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 00548
(151) 26/01/2021
(732) CRISTIAN ION BOGDAN, STR.

PESCRILOR 34, BL.BM13, SC. A,
AP.33, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FAGETULUI 144, BL.ST2, SC. B,
AP.46, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

TERAPIA KIT'S
KINETOTERAPIA

INTEGRATIVA

(531) Clasificare Viena:
02.03.23; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de terapie, servicii
terapeutice pentru copii cu autism.

───────

(210) M 2021 00549
(151) 26/01/2021
(732) SOHO DISTRIBUTIE SRL, STR.

PALEU 203B, JUDETUL BIHOR,
PALEU, 417166, BIHOR, ROMANIA

(540)

ELITE WOOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.01.16

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

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

4. Brichete combustibile (brichete de cărbune),
brichete pentru grătar, combustibili pentru
brichete, brichete de cărbune, pelete de
combustibil, pelete de lemn pentru încălzire
(combustibil).
19. Bușteni (materiale de construcții), cabane
modulare din bușteni, cabane prefabricate, din
bușteni, lambriuri din lemn, lambriuri de lemn.
20. Mobilă și mobilier.

───────
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(210) M 2021 00550
(151) 26/01/2021
(732) ASOCIAȚIA SRDMEDIA, STR.

MIRCEA CEL MARE NR. 84,
JUDETUL BRAILA, BRAILA,
810404, BRĂILA, ROMANIA

(540)

CINECLIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 00551
(151) 26/01/2021
(732) MIHAI ILIE, STR. VISTIERNICUL

STAVRINOS, NR. 1, BL. 135A,
SC.2, ET.3, AP.64, SECTOR 6,
BUCURESTI, 062171, ROMANIA

(540)

METAL GATES FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02

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

41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru scopuri de divertisment,
organizarea de festivaluri în scopuri
educaționale, organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri educative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizare de festivaluri
pentru divertisment, servicii de festivaluri

muzicale, prezentare de concerte muzicale,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, activități sportive
și culturale, administrare (organizare) de
activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, concerte muzicale
pentru televiziune, consultanță referitoare
la planificare de petreceri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, divertisment,
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, divertisment de tipul turneelor,
divertisment interactiv, divertisment interactiv on-
line, divertisment muzical, divertisment televizat,
educație și formare în domeniul muzicii și
divertismentului, divertisment sub formă de
televiziune pe telefonul mobil, fotoreportaje,
furnizare de activități culturale, furnizare de
activități recreative, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri culturale, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri de divertisment,
furnizare de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment prin telefon, furnizare de
divertisment video printr-un site internet,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre activități culturale,
furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, furnizare de
informații în domeniul muzicii, furnizare de
informații în materie de divertisment, furnizare
de informații în materie de recreere, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
furnizare de instalații pentru reprezentațiile în
direct ale unui grup muzical, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, furnizare de poze
online nedescărcabile, furnizare de servicii de
divertisment în club, furnizare de spații pentru
divertisment, furnizarea de divertisment prin
intermediul internetului, furnizarea instalațiilor
pentru divertisment, grădini cu acces public,
impresariat artistic pentru artiști de spectacol,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
informații în materie de recreere, informații în
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materie de divertisment, managementul artistic
al locurilor amenajate pentru divertisment,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, music-hall, muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe internet, organizare
de concursuri muzicale, organizare de activități
de divertisment, organizare de competiții
(educative sau divertisment), organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare de
festivități în scopuri culturale, organizare de
petreceri, organizare de gale, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare
de spectacole, organizare de spectacole
vizuale, organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare de spectacole de
divertisment, organizare de spectacole pe
scenă, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, organizare de spectacole în scopuri de
divertisment, organizare de turnee de recreere,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizare și prezentare de
spectacole, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
de spectacole culturale, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizarea
spectacolelor, planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), planificarea de
petreceri (divertisment), planificarea de petreceri
(divertisment), planificarea de piese de teatru
și de spectacole muzicale, planificarea de
spectacole, producție audio, video și multimedia
și fotografie, prezentări audiovizuale, prezentări
de recitaluri, producție de spectacole, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, proiectarea filmelor, proiecție de
filme video, proiecții de filme cinematografice,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală
(fără posibilitatea de descărcare) pe internet,
regie artistică pentru artiști scenici, rezervare

de bilete la concerte, rezervarea de săli
de divertisment, rezervări pentru spectacole
de divertisment, servicii ale centrelor de
divertisment, servicii culturale, servicii de
cluburi de fani, servicii de cluburi de fani
(divertisment), servicii de compunere de cântece
în scopuri nepublicitare, servicii de compoziții
muzicale, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, prestate pe internet,
servicii de disk jockey, servicii de divertisment,
servicii de divertisment furnizate de soliști,
servicii de divertisment furnizate on-line printr-
o bază de date computerizată sau prin
internet, servicii de divertisment muzical animat,
servicii de divertisment oferite de muzicieni,
servicii de divertisment pentru marele public,
servicii de divertisment prestate de cântăreți,
servicii de divertisment radiofonic și televizat,
servicii de divertisment audio, servicii de
divertisment de televiziune cu circuit închis,
servicii de divertisment conținând personaje
fictive, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate în cluburi de
noapte, servicii de divertisment prestate de
artiștii interpreți, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, servicii de divertisment
sub formă de înregistrări muzicale, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii
de divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de divertisment pentru potrivirea
utilizatorilor cu înregistrări audio și video, servicii
de divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
sub formă de concursuri, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune
interactive, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii
de iluminat în scopuri de divertisment, servicii
de informare despre activități recreative, servicii
de informare referitoare la recreere, servicii de
informații și consultanță cu privire la divertisment,
servicii de mixare muzicală, servicii de montaj
de divertisment lejer, servicii de planificare de
petreceri, servicii de prezentare audiovizuală
în scopuri recreative, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, servicii de
recepție (divertisment), servicii de spectacole
în direct, servicii de rezervări pentru activități
de divertisment, servicii în domeniul producției
de spectacole, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale, turnee sub formă de servicii de
divertisment.

───────
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(210) M 2021 00552
(151) 26/01/2021
(732) RADU VASILE, STR.

FOCHISTILOR, NR. 20, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

FLUPEC Hydraulics
& Pneumatics

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
1. Uleiuri pentru circuite hidraulice, uleiuri
hidraulice pentru circuite de frânare, lichide
hidraulice, uleiuri pentru perne hidraulice, lichide
pentru frâne hidraulice, fluide pentru aparate
hidraulice, uleiuri pentru suspensii hidraulice,
adeziv din cauciuc pentru repararea anvelopelor
pneumatice, lichide organice folosite la pompele
cu vid, produse folosite la etanșarea pompelor
pentru anvelopele automobilelor, compoziții
pentru filtrare, materiale filtrante (substanțe
vegetale), materiale filtrante (substanțe
minerale), materiale filtrante (produse chimice),
substanțe de filtrare gazoase solide, substanțe
minerale utilizate în filtrare, agenți de filtrare
(substanțe minerale), materiale filtrante din
substanțe chimice, produse chimice pentru
filtrarea apei, materiale filtrante (materiale
plastice în stare brută), lianți pentru garniturile
automobilelor, polimeri folosiți la fabricarea
garniturilor de etanșare pentru podele.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), componente de
cuplare și transmisie a mașinilor, cu
excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de
mână acționate manual, incubatoare pentru

ouă, mașini automate de vânzare, motoare
hidraulice, acumulatoare hidraulice, supape
hidraulice, transportoare hidraulice, turbine
hidraulice, pompe hidraulice, cricuri hidraulice,
berbeci hidraulici, excavatoare hidraulice, unelte
hidraulice, ciocane hidraulice, comutatoare
acționate hidraulic, platforme mobile (hidraulice),
platforme hidraulice autopropulsate, unelte
electrice hidraulice, platforme elevatoare
hidraulice, circuite hidraulice pentru mașini,
pompe hidraulice cu servocontrol, controlere
de proces (hidraulice), suporturi pentru cricuri
hidraulice, elemente de acționare hidraulică,
lifturi mecanice și hidraulice, motoare hidraulice
pentru excavatoare, dispozitive hidraulice de
ridicat, echipamente de salvare hidraulice,
mecanisme hidraulice de ridicare, fierăstraie
hidraulice cu sârmă, dispozitive de ridicare
acționate hidraulic, prese hidraulice (pentru
prelucrarea metalelor), valve hidraulice (piese
pentru mașini), dispozitive pentru deschiderea
ferestrelor, hidraulice, cricuri hidraulice montate
pe remorcă, dispozitive pentru deschiderea
ușilor, hidraulice, mecanisme hidraulice de
acționare a supapelor, instalații hidraulice de
transport prin conducte, comenzi hidraulice
pentru mașini și motoare, supape acționate
automat prin comandă hidraulică, dispozitive
hidraulice de comandă pentru mașini, dispozitive
hidraulice de comandă pentru motoare,
dispozitive de închidere pentru ferestre,
hidraulice, cuplaje hidraulice ca piese de
mașini, acumulatoare hidraulice ca piese de
mașini, multiplicatoare hidraulice ca piese
de mașini, platforme aeriene mobile de
lucru (hidraulice), dispozitive hidraulice de
acționare a porților, expandoare hidraulice
(pentru urgențe și salvare), foarfeci hidraulice
(pentru urgențe și salvare), dispozitive de
control al procesului industrial (hidraulice), troliuri
cu acționare hidraulică de uz maritim, chei
hidraulice folosite în instalațiile de foraj, clești
hidraulici (piese de mașini de construcții),
instrumente pentru comanda și controlul
procesului (hidraulice), mașini de ambutisat
folosite la asamblarea furtunurilor hidraulice,
furtunuri (nemetalice) pentru transferul energiei
hidraulice la mașini, mașini de ambutisat folosite
la pregătirea furtunurilor hidraulice, unități de
comandă și control al procesului (hidraulice),
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în mașini, cupe folosite împreună
cu mașinile de ridicare hidraulice, furtunuri
(metalice) folosite la sistemele hidraulice ale
mașinilor, furtunuri (nemetalice) folosite la
sistemele hidraulice ale mașinilor, transmisii
hidraulice, altele decât cele pentru vehicule
terestre, extensii hidraulice pentru berbeci
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(pentru urgențe și salvare), motoare hidraulice
rotative (altele decât cele pentru vehicule
terestre), cutii de viteze pentru transmisii
hidraulice (altele decât cele pentru vehiculele
terestre), tambure de înfășurat furtunuri,
mașini de ambutisat folosite la pregătirea
asamblărilor de furtunuri, pompe pentru fluide,
instalații de pompare de fluide, supape pentru
reglarea fluxului de fluide (mecanice), mașini
pentru etanșarea recipientelor pentru ambalare,
fitinguri pentru pulverizatoare (piese pentru
mașini), transportoare pneumatice, șurubelnițe,
pneumatice, șurubelnițe pneumatice, cricuri
pneumatice, ciocane pneumatice, pompe
pneumatice, chei pneumatice, burghie
pneumatice, unelte pneumatice, capsatoare
pneumatice, unelte pneumatice (mașini),
scule pneumatice portabile, unelte industriale
pneumatice, burghie pneumatice portabile,
ciocane pneumatice portabile, instalații de
transport pneumatic, aparate cu acționare
pneumatică, controlere de proces (pneumatice),
cuplaje pentru aparate pneumatice, scule
de mână pneumatice, arcuri pneumatice
pentru utilaje, prese cu acționare pneumatică,
pompe pneumatice de gresare, elevatoare
mecanice și pneumatice, chei cu clichet
pneumatice, pistoale pneumatice pentru cuie,
supape cu acționare pneumatică, mecanisme
de ridicare pneumatice (mașini), cricuri
pneumatice pentru ridicare (mașini), dispozitive
pneumatice pentru înșurubarea piulițelor,
comenzi pneumatice pentru mașini și motoare,
instalații pneumatice de transport prin conducte,
mecanisme pneumatice de acționare a
supapelor, dispozitive de comandă pneumatice
pentru motoare, dispozitive pneumatice de
acționare pentru controlarea valvelor, pompe
pneumatice pentru alimentarea cu gaze
lichefiate, instrumente pentru comanda și
controlul procesului (pneumatice), cilindri
pneumatici cu cablu (piese pentru mașini),
dispozitive de control al procesului industrial
(pneumatice), unități de comandă și control al
procesului (pneumatice), robineți de descărcare,
robineți ca piese de mașini, mecanisme cu
clichet pentru robinete (mașini), robinete sub
formă de unelte cu acționare mecanică,
transportoare hidraulice, mese hidraulice,
motoare hidraulice, motoare hidraulice pentru
excavatoare, comenzi hidraulice pentru mașini
și motoare, dispozitive hidraulice de comandă
pentru motoare, motoare hidraulice rotative
(altele decât cele pentru vehicule terestre),
excavatoare hidraulice, acumulatoare hidraulice,
acumulatoare hidraulice ca piese de mașini,
pompe hidraulice, ciocane hidraulice, unelte
hidraulice, turbine hidraulice, supape hidraulice,

cricuri hidraulice, platforme elevatoare
hidraulice, platforme mobile (hidraulice),
unelte electrice hidraulice, platforme hidraulice
autopropulsate, lifturi mecanice și hidraulice,
suporturi pentru cricuri hidraulice, controlere
de proces (hidraulice), pompe hidraulice
cu servocontrol, mecanisme hidraulice de
ridicare, cilindri hidraulici şi pneumatici, în
special toate produsele care aparţin sistemelor
hidraulice şi pneumatice, ciocane pneumatice,
transportoare pneumatice, palane pneumatice,
foarfece pneumatice, transportoare pneumatice,
burghie pneumatice, șurubelnițe, pneumatice,
șurubelnițe pneumatice, unelte pneumatice,
chei pneumatice, cricuri pneumatice, capsatoare
pneumatice, pompe pneumatice, unelte
industriale pneumatice, scule pneumatice
portabile, unelte pneumatice (mașini), burghie
pneumatice portabile, ciocane pneumatice
portabile, instalații de transport pneumatic,
supape cu acționare pneumatică, scule de mână
pneumatice, controlere de proces (pneumatice),
cuplaje pentru aparate pneumatice, prese cu
acționare pneumatică, arcuri pneumatice pentru
utilaje, aparate cu acționare pneumatică, chei
cu clichet pneumatice, pompe pneumatice de
gresare, elevatoare mecanice și pneumatice,
pistoale pneumatice pentru cuie, mecanisme
de ridicare pneumatice (mașini), cricuri
pneumatice pentru ridicare (mașini), dispozitive
pneumatice pentru înșurubarea piulițelor,
mașini pneumatice de legat snopi, aparate
pentru controlul sistemului (pneumatice),
extractoare pneumatice pentru ulei uzat,
dispozitive pentru deschiderea ferestrelor,
pneumatice, dispozitive pentru deschiderea
ușilor, pneumatice, dispozitive pneumatice de
închidere a ușilor, instalații pneumatice de
transport prin conducte, cilindri pneumatici cu
cablu (piese pentru mașini), dispozitive de
control al procesului industrial (pneumatice),
pompe pneumatice pentru alimentarea cu
gaze lichefiate, instrumente pentru comanda
și controlul procesului (pneumatice), dispozitive
pneumatice de acționare pentru controlarea
valvelor, dispozitive de închidere pentru
ferestre, pneumatice, supape acționate automat
prin comandă pneumatică, elemente de
comandă pneumatice pentru mașini, dispozitive
de comandă pneumatice pentru motoare,
comenzi pneumatice pentru mașini și motoare,
mecanisme pneumatice de acționare a
supapelor, injectoare pneumatice de combustibil
pentru motoare, supape automate de control
al admisiei pentru compresoare pneumatice
cu piston, dispozitive pneumatice pentru
deschiderea și închiderea ușilor (organe de
mașini), saci de ridicare pneumatici (pentru
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urgențe și salvare), unități de comandă și
control al procesului (pneumatice), pompe,
pompe submersibile, ejectoare (pompe), pompe
marine, pompe rotative, pompe aspirante,
pompe electrice, pompe axiale, pompe (mașini),
pompe centrifuge, pompe de duș, pompe de
refulare, pompe de aerare, pompe pentru beton,
pompe pentru acvarii, pompe pentru nămol,
pompe de apă, pompe de distribuire, pompe
pentru fluide, pompe de gresare, pompe de
alimentare, pompe de macerare, pompe de
aer, pompe cu diafragmă, pompe de presiune,
pompe de combustibil, supape pentru pompe,
pompe cu spirală, pompe de bere, pompe de
santină, pompe de circulație, pompe electrice
submersibile, membrane pentru pompe, pompe
cu șurub excentric, pompe cu roți dințate, pompe
cu turbină verticală, pompe electrice pentru
iazuri, pompe centrifuge cu autoamorsare,
pompe rotative volumetrice, pompe de vid,
pompe de difuzie, pompe electrice de grădină,
pompe cu osmoză inversă, pompe, compresoare
și suflante, pompe de vid (mașini), pompe de vid
(mașini), pompe rotative cu lobi, rotoare pentru
pompe centrifuge, pompe pentru temperaturi
înalte, pompe electrice de apă, pompe cu
volum controlat, pompe de benzină contorizate,
pompe electrice pentru piscine, pompe de înaltă
presiune, pompe de gresare (mașini-unelte),
pompe de combustibil pentru motoare, pompe
(mașini) pentru industria băuturilor, pompe de
apă pentru vehicule, pompe de eliminare a
depunerilor, pompe pentru instalații de încălzire,
valve de control pentru pompe, pompe de apă
pentru piscine, pietre pentru aerarea acvariilor
(pompe), lagăre pentru pompe cu vid, pompe
de apă pentru dușuri, pompe elicoidale cu
faze multiple, pompe rotative cu roți dințate,
pompe de combustibil (cu autoreglare), pompe
de injecție a combustibilului, pompe robotizate
cu aer comprimat, pompe de ulei pentru
motoare, pompe de drenare cu ulei, pompe
de combustibil pentru vehicule terestre, pompe
de ulei pentru vehicule terestre, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă pentru
vehicule terestre, segmenți de piston pentru
pompe termice, pompe de aer (instalații de
garaje), pompe de căldură (piese pentru mașini),
pompe de apă folosite la motoare, pompe pentru
extragerea de lichide (mașini), pompe centrifuge
pentru unitățile de condensare, pompe de vid
și de refulare, pompe pentru extragerea de
vapori (mașini), pompe folosite în industria
alimentară (mașini), pompe pentru extracția
de gaze (mașini), mașini de aprovizionare
cu apă (pompe), pompe pentru motoare de
vehicule terestre, pompe de apă pentru băi
spa, pompe cu diafragmă pentru pomparea

materialului lichid, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialelor fluide, pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de aerare
pentru corpuri de apă, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe de combustibil
pentru vehiculele cu motor, pompe (componente
ale mașinilor sau ale motoarelor), pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semi-
lichide, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pistoale pentru pompe de alimentare
cu carburant, pompe de apă pentru utilizare
în acvarii, pompe de apă pentru utilizare în
terarii, pompe cu jet pentru generare de vid,
pompe electrice de apă pentru băi spa, pompe
de distribuție a combustibilului pentru stațiile
de alimentare, pompe de apă pentru unități de
filtrare a apei, pompe de presiune pentru mașini
și instalații de spălat, pompe cu autoreglare
(altele decât cele pentru furnizare de combustibil
la stațiile de alimentare), filtre-presă, filtre de
ulei, filtre de combustibil, filtre de gaz (mașini),
mașini de filtrat, filtre pentru mașini, filtre de ulei
pentru motoare, filtre ca piese pentru motoare,
filtre ca piese pentru mașini, unități transportabile
de filtrare (mașini), filtre de ulei (piese pentru
mașini), filtre de aer pentru scopuri mecanice,
filtre de aer pentru motoarele automobilelor, filtre
pentru motoare cu combustie internă, mașini
pentru fabricarea tijelor cu filtru, filtre-presă
pentru prelucrarea substanțelor chimice, mașini
de filtrat, separatoare și centrifuge, filtre de
combustibil pentru motoarele vehiculelor, filtre
cu flux reversibil (piese pentru mașini), filtru
separator de grăsimi (piese pentru mașini), filtre
(organe de mașini sau de motoare), mașini de
filtrare pentru prelucrarea substanțelor chimice,
filtre cu membrană utilizate ca piese de mașini,
filtre pentru curățarea aerului de răcire pentru
motoare, garnituri de chiulasă, garnituri de
frână pentru mașini, garnituri metalice pentru
motoarele vehiculelor, garnituri de cazane de
mașini, garnituri nemetalice pentru motoare
de vehicule, garnituri pentru motoarele cu
combustie internă, garnituri de frână (piese
pentru mașini), garnituri de carde (piese de
mașini de cardat), garnituri metalice pentru
tuburi (piese de motor), garnituri metalice pentru
conducte (piese de motor), garnituri de volante
(altele decât cele pentru vehicule terestre),
garnituri de frână, altele decât cele pentru
vehicule.
12. Motoare hidraulice rotative pentru vehicule
terestre, circuite hidraulice pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru automobile, anvelope
pneumatice, bărci pneumatice, vehicule
pneumatice și spațiale, pompe pentru umflarea
anvelopelor pneumatice, dispozitive de control
de transmisii pneumatice pentru vehicule
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terestre, părți și accesorii pentru vehicule
pneumatice și spațiale, arcuri pneumatice
pentru amortizarea șocurilor în cabina șoferului,
arcuri pneumatice pentru amortizarea șocului la
scaunul șoferului, camere de aer pneumatice
pentru roți de vehicule, anvelope pneumatice
și camere de aer pentru motociclete, osii
pentru sisteme de suspensie pneumatice ale
vehiculelor, pompe pentru umflat pneuri, pompe
de aer pentru motociclete, pompe pentru
umflarea anvelopelor vehiculelor, pompe de
aer pentru automobile, pompe manuale pentru
umflarea pneurilor vehiculelor, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), pompe de picior
pentru umflarea pneurilor vehiculelor, pompe de
biciclete și vehicule pe două roți, pompe de
aer pentru umflarea cauciucurilor de bicicletă,
pompe cu aer comprimat (accesorii pentru
vehicule), pompe de aer pentru vehicule cu
motor pe două roți sau biciclete, garnituri
pentru frână, garnituri de frână pentru vehicule
terestre, garnituri inelare pentru rezervoare de
combustibil pentru vehicule terestre.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal,
furtunuri hidraulice din plastic, garnituri de
etanșare hidraulice, furtunuri hidraulice din
cauciuc, furtunuri hidraulice (nemetalice, altele
decât piesele sistemelor de vehicule hidraulice),
furtunuri nemetalice subterane, furtunuri de
aer, acoperiri pentru furtunuri, bandaje pentru
furtunuri, furtunuri reglabile nemetalice, furtunuri
de cauciuc, furtunuri din cauciuc, racorduri
nemetalice pentru furtun, furtun flexibil din
plastic, furtunuri de radiator nemetalice, furtunuri
flexibile din cauciuc, furtunuri confecționate
din cauciuc, furtunuri adaptate pentru irigație,
manșoane nemetalice pentru furtunuri, furtunuri
de aer condiționat, furtunuri industriale din
plastic, furtunuri nemetalice de presiune,
furtunuri din materiale textile, furtunuri pentru
unelte pneumatice, furtunuri industriale din
cauciuc, fitinguri pentru furtunuri (nemetalice),
furtun cu cot cu flanșă, tuburi de furtun din
cauciuc, furtunuri flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice), furtunuri flexibile realizate din
cauciuc, furtunuri flexibile pentru transportul
lichidelor, furtunuri nemetalice de uz industrial,
furtunuri pentru aer, nu din metal, furtunuri
de plastic de uz agricol, furtunuri din cauciuc
de uz agricol, țevi pentru furtunuri flexibile
din plastic, furtunuri întărite cu fibre de
sticlă, furtunuri flexibile realizate din materiale
polimerice, furtunuri flexibile nemetalice realizate

din cauciuc, cuplaje nemetalice pentru furtunuri
de incendiu, cuplaje nemetalice folosite
împreună cu furtunurile, furtunuri de plastic
destinate utilizării la țevării, furtunuri de
mare presiune din fibră vulcanizată, furtunuri
flexibile nemetalice realizate din cauciuc sintetic,
furtunuri flexibile nemetalice realizate din
materiale textile, furtunuri de conectare pentru
injectoare de vehicule, inele de etanșare pentru
racorduri de furtunuri (nemetalice), furtunuri
flexibile nemetalice din cauciuc întărite cu
sârmă, furtunuri flexibile din silicon întărite
cu materiale textile, furtunuri din cauciuc
pentru aparatele de aer condiționat, furtun
flexibil din materiale plastice cu inserții de
sârmă, furtunuri flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice) folosite la motoarele vehiculelor,
furtunuri flexibile nemetalice din cauciuc sintetic
ranforsat cu material textil, conducte, tuburi,
furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide,
toate nemetalice, țevi, tuburi și furtunuri flexibile
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
nemetalice, garnituri pentru fluide, garnituri
hidroizolante, garnituri nemetalice, garnituri de
etanșare, material de garnituri (de izolare),
garnituri pentru îmbinări, garnituri confecționate
din cauciuc, garnituri de etanșare (altele decât
garniturile fibroase pentru nave), garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru lubrifianți, garnituri
confecționate din cauciuc pentru transmisii,
garnituri de etanșare de uz industrial, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru racorduri, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru conducte,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
suspensii pneumatice, elemente de ermetizare
a garniturilor folosite la instalații de apă și
canal, garnituri de etanșare (nemetalice) folosite
la recipiente sub presiune placate cu sticlă,
materiale de etanșare, simeringuri (etanșare),
profiluri de etanșare nemetalice, dispozitive
de etanșare nemetalice, ansambluri pentru
etanșare (nemetalice), racordare de cilindru
(etanșări), garnituri de etanșare, materiale de
etanșare și filtre, compoziții pentru etanșarea
țevilor, garnituri pentru etanșarea îmbinărilor,
materiale pentru etanșare și izolare, dispozitive
de etanșare în combinații, garnituri de
etanșare pentru conducte, masticuri de etanșare
pentru țevi, dispozitive de etanșare capsulate
nemetalice, garnituri de etanșare pentru cilindri,
garnituri de etanșare axiale (nemetalice),
compuși de etanșare cu filet, produse de
etanșare cu silicon, articole confecționate
din cauciuc pentru etanșare, elemente de
etanșare realizate din cauciuc, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru cabluri, materiale
de etanșare din cauciuc siliconic, dispozitive de
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etanșare nemetalice pentru conducte, materiale
de etanșare în vederea impermeabilizării,
dispozitive de etanșare pentru îmbinări între țevi,
garnituri de etanșare de grafit pentru îmbinări,
benzi de etanșare confecționate din cauciuc
sintetic, inele de etanșare nemetalice pentru axe
radiale, articole confecționate din cauciuc sintetic
pentru etanșare, fitinguri nemetalice pentru
țevi, fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice,
fitinguri, nu din metal, pentru țevi flexibile,
fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice (piese
pentru țevi de apă rigide), garnituri de etanșare
hidraulice, elemente hidraulice şi pneumatice
cum ar fi: furtunuri de presiune hidraulice,
industriale, de inox, de spălare, de aer
condiţionat, garnituri de etanşare şi elemente
de ghidare hidraulice şi pneumatice, obţinute
prin strunjire de materiale, furtunuri pentru unelte
pneumatice, garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru suspensii pneumatice, fibre de plastic
destinate utilizării la fabricarea inserțiilor pentru
anvelope pneumatice, garnituri de etanșare
de grafit pentru pompe, garnituri de etanșare
din grafit pentru pompe, îmbinări și supape,
căptușeli sintetice folosite la filtrare, pentru
filtre, materiale filtrante (materiale plastice
sau spongioase semiprelucrate), membrane și
materiale de filtrare sintetice semiprocesate,
materiale filtrante din folii semiprelucrate din
plastic, garnituri, garnituri nemetalice, garnituri
hidroizolante, garnituri torice, garnituri pentru
fluide, garnituri pentru camioane, garnituri de
etanșare, garnituri pentru îmbinări, garnituri
de etanșare, material de garnituri, garnituri
pentru ambreiaje, garnituri pentru automobile,
garnituri pentru bare, garnituri pentru vehicule
comerciale, garnituri confecționate din cauciuc,
garnituri de etanșare (altele decât garniturile
fibroase pentru nave), garnituri de frână
semiprelucrate, garnituri pentru etanșarea
îmbinărilor, garnituri pentru îmbinări la pavaje,
garnituri pentru guri de acces, seturi de
garnituri pentru supape, garnituri de etanșare
pentru conducte, umpluturi pentru garnituri
de etanșare, garnituri de etanșare pentru
cilindri, garnituri de etanșare de uz industrial,
garnituri confecționate din cauciuc pentru
transmisii, materiale semiprelucrate pentru
garnituri de frână, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru lubrifianți, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru conducte, garnituri
de azbest pentru supape, garnituri de azbest
pentru pistoane, garnituri de ambreiaj și
frână, garnituri pentru schimbătoare de căldură,
garnituri de etanșare axiale (nemetalice),
garnituri de cauciuc pentru borcane, spumă
folosită ca garnituri pentru compartimentele
motoarelor, garnituri de etanșare sub formă

de inele, garnituri de protecție pentru bruiaje
electromagnetice, garnituri confecționate din
cauciuc pentru motoare, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru racorduri, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru amortizoare,
garnituri confecționate din cauciuc pentru țevile
de eșapament, fibre de plastic folosite la
fabricarea garniturilor, garnituri de etanșare
sub formă de foi, garnituri de etanșare de
grafit pentru îmbinări, garnituri de etanșeizare
folosite ca izolații impermeabile, garnituri pentru
segmentele de izolare ale pasajelor, garnituri de
etanșare din grafit pentru supape, garnituri de
etanșare nemetalice (altele decât cele pentru
vapoare), garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru prevenirea scurgerilor de lichide, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru prevenirea
scurgerilor de gaze, compus de etanșare pentru
garnituri folosite în industria automobilistică,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
aplicații în domeniul automobilistic, garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre,
garnituri nemetalice pentru țevi de aer comprimat
flexibile, garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru reducerea frecării metalelor, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru acumulatoare de
lichid cu piston, straturi de foi pentru garnituri de
frână semiprocesate pentru vehicule, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru autoclave sau oale
sub presiune.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 1, 7, 12, 17 (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații prin internet privind
vânzarea de automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lubrifianți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu utilaje agricole, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi.
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37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, instalare de echipamente
hidraulice, servicii de construcții hidraulice,
recondiționarea ambreiajelor pentru camioane
hidraulice, recondiționarea frânelor pentru
camioane hidraulice, servicii consultative
privind instalarea de echipamente hidraulice,
servicii de asistență în domeniul fisurare
hidraulică, întreținere și reparații de sisteme
de încorporează furtunuri care conduc fluide,
servicii de pompare a fluidelor, instalare de
armături și garnituri pentru clădiri, închiriere de
capsatoare pneumatice, întreținerea de unelte
manuale pneumatice, servicii de construcții
hidraulice, consultanţă tehnică în domeniul
sistemelor hidraulice şi pneumatice, închiriere
de capsatoare pneumatice, recondiționarea
ambreiajelor pentru camioane pneumatice,
recondiționarea frânelor pentru camioane
pneumatice, întreținerea de unelte manuale
pneumatice, instalare de sisteme pneumatice
pentru manipularea materialelor în vrac,
repararea pompelor, reparații sau întreținere
de pompe, reparații și întreținere de pompe,
închirieri de pompe de beton, servicii de
asistență pentru instalarea pompelor, reparare
și întreținere de pompe de vid, reparații și
întreținere de pompe de alimentare sau de
suprapresiune, recondiționarea de pompe de
vid și de piese ale acestora, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
pompe, reparare de filtre de aer, reparare de
aparate pentru filtrarea aerului, reparare de
filtre pentru mașini, electromotoare și motoare,
instalare de garnituri pentru ferestre, instalare de
garnituri pentru încuietori, instalare de armături și
garnituri pentru clădiri, întreținere și reparații de
componente și garnituri pentru clădiri

───────

(210) M 2021 00553
(151) 26/01/2021
(732) RADU VASILE, STR.

FOCHISTILOR, NR. 20, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

(540)

VF VARITEC Fluid

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde deschis,
albastru

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

1. Uleiuri pentru circuite hidraulice, uleiuri
hidraulice pentru circuite de frânare, lichide
hidraulice, uleiuri pentru perne hidraulice, lichide
pentru frâne hidraulice, fluide pentru aparate
hidraulice, uleiuri pentru suspensii hidraulice,
adeziv din cauciuc pentru repararea anvelopelor
pneumatice, lichide organice folosite la pompele
cu vid, produse folosite la etanșarea pompelor
pentru anvelopele automobilelor, compoziții
pentru filtrare, materiale filtrante (substanțe
vegetale), materiale filtrante (substanțe
minerale), materiale filtrante (produse chimice),
substanțe de filtrare gazoase solide, substanțe
minerale utilizate în filtrare, agenți de filtrare
(substanțe minerale), materiale filtrante din
substanțe chimice, produse chimice pentru
filtrarea apei, materiale filtrante (materiale
plastice în stare brută), lianți pentru garniturile
automobilelor, polimeri folosiți la fabricarea
garniturilor de etanșare pentru podele.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), componente de
cuplare și transmisie a mașinilor, cu
excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de
mână acționate manual, incubatoare pentru
ouă, mașini automate de vânzare, motoare
hidraulice, acumulatoare hidraulice, supape
hidraulice, transportoare hidraulice, turbine
hidraulice, pompe hidraulice, cricuri hidraulice,
berbeci hidraulici, excavatoare hidraulice, unelte
hidraulice, ciocane hidraulice, comutatoare
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înfășurat furtunuri, mașini de ambutisat
folosite la pregătirea asamblărilor de
furtunuri, pompe pentru fluide, instalații de
pompare de fluide, supape pentru reglarea
fluxului de fluide (mecanice), mașini pentru
etanșarea recipientelor pentru ambalare,
fitinguri pentru pulverizatoare (piese pentru
mașini), transportoare pneumatice, șurubelnițe,
pneumatice, șurubelnițe pneumatice, cricuri
pneumatice, ciocane pneumatice, pompe
pneumatice, chei pneumatice, burghie
pneumatice, unelte pneumatice, capsatoare
pneumatice, unelte pneumatice (mașini),
scule pneumatice portabile, unelte industriale
pneumatice, burghie pneumatice portabile,
ciocane pneumatice portabile, instalații
de transport pneumatic, aparate cu
acționare pneumatică (mașini), controlere de
proces (pneumatice), cuplaje pentru aparate
pneumatice, scule de mână pneumatice, arcuri
pneumatice pentru utilaje, prese cu acționare
pneumatică, pompe pneumatice de gresare,
elevatoare mecanice și pneumatice, chei
cu clichet pneumatice, pistoale pneumatice
pentru cuie, supape cu acționare pneumatică,
mecanisme de ridicare pneumatice (mașini),
cricuri pneumatice pentru ridicare (mașini),
dispozitive pneumatice pentru înșurubarea
piulițelor, comenzi pneumatice pentru mașini și
motoare, instalații pneumatice de transport prin
conducte, mecanisme pneumatice de acționare
a supapelor, dispozitive de comandă pneumatice
pentru motoare, dispozitive pneumatice de
acționare pentru controlarea valvelor, pompe
pneumatice pentru alimentarea cu gaze
ichefiate, instrumente pentru comanda și
controlul procesului (pneumatice), cilindri
pneumatici cu cablu (piese pentru mașini),
dispozitive de control pneumatice al procesului
industrial (mașini), unități de comandă și
control al procesului (pneumatice), robineți
de descărcare (piese de mașini), robineți ca
piese de mașini, mecanisme cu clichet pentru
robinete (mașini), robinete sub formă de unelte
cu acționare mecanică (mașini), transportoare
hidraulice, mese hidraulice, motoare hidraulice,
motoare hidraulice pentru excavatoare, comenzi
hidraulice pentru mașini și motoare (mașini),
dispozitive hidraulice de comandă pentru
motoare, motoare hidraulice rotative (altele
decât cele pentru vehicule terestre), excavatoare
hidraulice, acumulatoare hidraulice (mașini),
acumulatoare hidraulice ca piese de mașini,
pompe hidraulice, ciocane hidraulice, unelte
hidraulice (mașini), turbine hidraulice, supape
hidraulice, cricuri hidraulice (mașini), platforme
elevatoare hidraulice, platforme mobile
(hidraulice), unelte electrice hidraulice, platforme

acționate hidraulic, platforme mobile (hidraulice),
platforme hidraulice autopropulsate, unelte
electrice hidraulice, platforme elevatoare
hidraulice, circuite hidraulice pentru mașini,
pompe hidraulice cu servocontrol, controlere
de proces (hidraulice), suporturi pentru cricuri
hidraulice, elemente de acționare hidraulică,
lifturi mecanice și hidraulice, motoare hidraulice
pentru excavatoare, dispozitive hidraulice de
ridicat, echipamente de salvare hidraulice,
mecanisme hidraulice de ridicare, fierăstraie
hidraulice cu sârmă, dispozitive de ridicare
acționate hidraulic, prese hidraulice
(pentru prelucrarea metalelor), valve hidraulice
(piese pentru mașini), dispozitive pentru
deschiderea ferestrelor, hidraulice, cricuri
hidraulice montate pe remorcă, dispozitive
pentru deschiderea ușilor, hidraulice,
mecanisme hidraulice de acționare a supapelor,
instalații hidraulice de transport prin conducte,
comenzi hidraulice pentru mașini și motoare,
supape acționate automat prin comandă
hidraulică, dispozitive hidraulice de comandă
pentru mașini, dispozitive hidraulice de comandă
pentru motoare, dispozitive de închidere pentru
ferestre, hidraulice, cuplaje hidraulice ca piese
de mașini, acumulatoare hidraulice ca piese
de mașini, multiplicatoare hidraulice ca piese
de mașini, platforme aeriene mobile de lucru
(hidraulice), dispozitive hidraulice de acționare a
porților, expandoare hidraulice  (pentru urgențe
 și  salvare),  foarfeci  hidraulice (pentru 
urgențe  și  salvare),  dispozitive  de control  al 
procesului  industrial  (hidraulice),  troliuri cu 
acționare hidraulică de uz maritim, chei
hidraulice folosite în instalațiile de foraj, clești
hidraulici (piese de mașini de construcții),
instrumente pentru comanda și controlul
procesului (hidraulice), mașini de ambutisat
folosite la asamblarea furtunurilor hidraulice,
furtunuri (nemetalice) pentru transferul energiei
hidraulice la mașini, mașini de
ambutisat folosite la pregătirea furtunurilor
hidraulice, unități de comandă și control
al procesului (hidraulice), furtunuri (metalice)
pentru transferul energiei hidraulice în mașini,
cupe folosite împreună cu mașinile de
ridicare hidraulice, furtunuri (metalice) folosite
la sistemele hidraulice ale mașinilor, furtunuri
(nemetalice) folosite la sistemele hidraulice ale
mașinilor, transmisii hidraulice, altele decât cele
pentru  vehicule  terestre,  extensii  hidraulice 
pentru berbeci  (pentru  urgențe  și  salvare), 
motoarehidraulice rotative (altele decât cele 
pentru vehicule  terestre),  cutii  de  viteze 
pentrutransmisii hidraulice (altele decât cele
pentru vehiculele terestre), tambure de
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pompe submersibile, ejectoare (pompe), pompe
marine, pompe rotative, pompe aspirante,
pompe electrice, pompe axiale, pompe (mașini),
pompe centrifuge, pompe de duș, pompe de
refulare, pompe de aerare, pompe pentru beton,
pompe pentru nămol, pompe de apă, pompe
de distribuire, pompe pentru fluide, pompe
de gresare, pompe de alimentare, pompe de
macerare, pompe de aer, pompe cu diafragmă,
pompe de presiune, pompe de combustibil,
supape pentru pompe, pompe cu spirală, pompe
de bere, pompe de santină, pompe de circulație,
pompe electrice submersibile, membrane pentru
pompe, pompe cu șurub excentric, pompe
cu roți dințate, pompe cu turbină verticală,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
rotative volumetrice, pompe de vid, pompe de
difuzie, pompe electrice de grădină, pompe
cu osmoză inversă, pompe, compresoare și
suflante, vid (pompe de -) (mașini), pompe de vid
(mașini), pompe rotative cu lobi, rotoare pentru
pompe centrifuge, pompe pentru temperaturi
înalte, pompe electrice de apă, pompe cu
volum controlat, pompe de benzină contorizate,
pompe electrice pentru piscine, pompe de înaltă
presiune, pompe de gresare (mașiniunelte),
pompe de combustibil pentru motoare, pompe
(mașini) pentru industria băuturilor, pompe de
apă pentru vehicule, pompe de eliminare a
depunerilor, pompe pentru instalații de încălzire,
valve de control pentru pompe, pietre pentru
aerarea acvariilor (pompe), lagăre pentru pompe
cu vid, pompe de apă pentru dușuri, pompe
elicoidale cu faze multiple, pompe rotative cu roți
dințate, pompe de combustibil (cu autoreglare),
pompe de injecție a combustibilului, pompe
robotizate cu aer comprimat, pompe de ulei
pentru motoare, pompe de drenare cu ulei,
pompe de combustibil pentru vehicule terestre,
pompe de ulei pentru vehicule terestre, pompe
de apă acționate cu motor, pompe de apă pentru
vehicule terestre, segmenți de piston pentru
pompe termice, pompe de aer (instalații de
garaje), pompe de căldură (piese pentru mașini),
pompe de apă folosite la motoare, pompe pentru
extragerea de lichide (mașini), pompe centrifuge
pentru unitățile de
condensare, pompe de vid și de refulare,
pompe pentru extragerea de vapori (mașini),
pompe folosite în industria alimentară (mașini),
pompe pentru extracția de gaze (mașini), mașini
de aprovizionare cu apă (pompe), pompe
pentru motoare de vehicule terestre, pompe
de apă pentru băi spa, pompe cu diafragmă
pentru pomparea materialului lichid, , pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor fluide,
pompe de gresat acționate cu aer comprimat,
pompe de aerare pentru corpuri de apă, pompe

hidraulice autopropulsate, lifturi mecanice și
hidraulice, suporturi pentru cricuri hidraulice,
controlere de proces (hidraulice), pompe
hidraulice cu servocontrol, mecanisme hidraulice
de ridicare, cilindri hidraulici şi pneumatici, în
special toate produsele care aparţin sistemelor
hidraulice şi pneumatice, ciocane pneumatice,
transportoare pneumatice, palane pneumatice,
foarfece pneumatice, transportoare pneumatice,
burghie pneumatice, șurubelnițe, pneumatice,
șurubelnițe pneumatice, unelte pneumatice,
chei pneumatice, cricuri pneumatice, capsatoare
pneumatice, pompe pneumatice, unelte
industriale pneumatice, scule pneumatice
portabile, unelte pneumatice (mașini), burghie
pneumatice portabile, ciocane pneumatice
portabile, instalații de transport pneumatic,
supape cu acționare pneumatică, scule de mână
pneumatice, controlere de proces (pneumatice),
cuplaje pentru aparate pneumatice, prese cu
acționare pneumatică, arcuri pneumatice pentru
utilaje, aparate cu acționare pneumatică, chei cu
clichet  pneumatice,  pompe  pneumatice  de 
gresare,  elevatoare  mecanice  și pneumatice, 
pistoale pneumatice pentru cuie, mecanisme 
de  ridicare  pneumatice  (mașini), cricuri 
pneumatice pentru ridicare (mașini),
dispozitive pneumatice pentru înșurubarea
piulițelor, mașini pneumatice de legat
snopi, aparate pentru controlul sistemului
(pneumatice), extractoare pneumatice pentru
ulei uzat, dispozitive pentru deschiderea
ferestrelor, pneumatice, dispozitive pentru
deschiderea ușilor, pneumatice, dispozitive
pneumatice de închidere a ușilor, instalații
pneumatice de transport prin conducte,
cilindri pneumatici cu cablu (piese pentru
mașini), dispozitive de control al procesului
industrial (pneumatice), pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate,
instrumente pentru comanda și controlul
procesului (pneumatice), dispozitive pneumatice
de acționare pentru controlarea valvelor,
dispozitive de închidere pentru ferestre,
pneumatice, supape acționate automat prin
comandă pneumatică, elemente de comandă
pneumatice pentru mașini, dispozitive de
comandă pneumatice pentru motoare, comenzi
pneumatice pentru mașini și motoare,
mecanisme pneumatice de acționare a
supapelor, injectoare pneumatice de combustibil
pentru motoare, supape automate de control
al admisiei pentru compresoare pneumatice
cu piston, dispozitive pneumatice pentru
deschiderea și închiderea ușilor (organe de
mașini), saci de ridicare pneumatici (pentru
urgențe și salvare), unități de comandă și
control al procesului (pneumatice), pompe,
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12. Motoare hidraulice rotative pentru vehicule
terestre, circuite hidraulice pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru automobile, anvelope
pneumatice, bărci pneumatice, vehicule
pneumatice și spațiale, pompe pentru umflarea
anvelopelor pneumatice, dispozitive de control
de transmisii pneumatice pentru vehicule
terestre, părți și accesorii pentru vehicule
pneumatice și spațiale, arcuri pneumatice pentru

amortizarea șocurilor în cabina șoferului, arcuri
pneumatice pentru amortizarea și locului la
scaunul șoferului, camere de aer pneumatice
pentru roți de vehicule, anvelope pneumatice
și camere de aer pentru motociclete, osii
pentru sisteme de suspensie pneumatice ale
vehiculelor, pompe pentru umflat pneuri, pompe
de aer pentru motociclete, pompe pentru
umflarea anvelopelor vehiculelor, pompe de
aer pentru automobile, pompe manuale pentru
umflarea pneurilor vehiculelor, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), pompe de picior
pentru umflarea pneurilor vehiculelor, pompe de
biciclete și vehicule pe două roți, pompe de
aer pentru umflarea cauciucurilor de bicicletă,
pompe cu aer comprimat (accesorii pentru
vehicule), pompe de aer pentru vehicule cu
motor pe două roți sau biciclete, garnituri
pentru frână, garnituri de frână pentru vehicule
terestre, garnituri inelare pentru rezervoare de
combustibil pentru vehicule terestre.

pentru instalația de răcire a motoarelor, pompe
de combustibil pentru vehiculele cu motor,
pompe (componente ale mașinilor sau ale
motoarelor),  pompe  cu  diafragmă  pentru 
pomparea materialelorsemi-lichide, pompe de
 apă pentru aerareabazinelor cu apă, pistoale
 pentru pompe de alimentare cu carburant, 
pompe de apă pentruutilizare în acvarii, pompe
 de apă pentru utilizare în terarii, pompe cu jet 
pentru  generare  de  vid, pompe  electrice  de 
apă  pentru  băi  spa,  pompe de  distribuție  a 
combustibilului  pentru  stațiile  de alimentare, 
pompe de apă pentru  unități  de filtrare  a  apei, 
pompe  de  presiune  pentru  mașini și  instalații 
de spălat, pompe cu autoreglare(altele decât
 cele  pentru  furnizare de combustibil la  stațiile 
de alimentare), filtre-presă (pentrumașini), filtre
 de  ulei,  filtre  de  combustibil, filtre  de  gaz 
(mașini),  mașini  de  filtrat,  filtre pentru  mașini, 
filtre  de  ulei  pentru  motoare, filtre  ca  piese 
pentru motoare, filtre ca piesepentru mașini, 
unități transportabile de filtrare (mașini), filtre 
de ulei (piese pentru mașini), filtre de aer 
pentru scopuri  mecanice,  filtre de aer  pentru 
motoarele  automobilelor,  filtre pentru  motoare 
cu  combustie  internă,  mașini pentru 
fabricarea  tijelor  cu  filtru,  filtre-presă pentru 
prelucrarea  substanțelor  chimice,  mașini de 
filtrat, separatoare și centrifuge, filtre de
combustibil pentru motoarele vehiculelor, filtre
cu flux reversibil (piese pentru mașini), filtru
separator de grăsimi (piese pentru mașini), filtre
(organe de mașini sau de motoare), mașini de
filtrare pentru prelucrarea substanțelor chimice,
filtre cu membrană utilizate ca piese de mașini,
filtre pentru curățarea aerului de răcire pentru
motoare, garnituri de chiulasă, garnituri de
frână pentru mașini, garnituri metalice pentru
motoarele vehiculelor, garnituri de cazane de
mașini, garnituri nemetalice pentru motoare
de vehicule, garnituri pentru motoarele cu
combustie internă, garnituri de frână (piese
pentru mașini), garnituri de carde (piese de
mașini de cardat), garnituri metalice pentru
tuburi (piese de motor), garnituri metalice pentru
conducte (piese de motor), garnituri de volante
(altele decât cele pentru vehicule terestre),
garnituri de frână, altele decât cele pentru
vehicule.

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal, furtunuri
hidraulice  din  plastic,  garnituri  de  etanșare
hidraulice, furtunuri hidraulice din cauciuc,
furtunuri hidraulice (nemetalice, altele decât
piesele sistemelor de vehicule hidraulice),
furtunuri nemetalice subterane, furtunuri de
aer, acoperiri pentru furtunuri, bandaje pentru
furtunuri, furtunuri reglabile nemetalice, furtunuri
de cauciuc, furtunuri din cauciuc, racorduri
nemetalice pentru furtun, furtun flexibil din
plastic, furtunuri de radiator nemetalice, furtunuri
flexibile din cauciuc, furtunuri confecționate
din cauciuc, furtunuri adaptate pentru irigație,
manșoane nemetalice pentru furtunuri, furtunuri
de aer condiționat, furtunuri industriale din
plastic, furtunuri nemetalice de presiune,
furtunuri din materiale textile, furtunuri pentru
unelte pneumatice, furtunuri industriale din
cauciuc, fitinguri pentru furtunuri (nemetalice),
furtun  cu  cot  cu  flanșă,  tuburi  de  furtun  din 
cauciuc, furtunuri flexibile preizolate îmbinate 
(nemetalice),  furtunuri  flexibile  realizate din 
cauciuc,  furtunuri  flexibile  pentru  transportul
lichidelor, furtunuri nemetalice de uz industrial,
furtunuri pentru aer, nu din metal, furtunuri de
plastic de uz agricol, furtunuri din cauciuc de uz
agricol, țevi pentru furtunuri flexibile din plastic,
furtunuri întărite cu fibre de sticlă, furtunuri
flexibile  realizate  din  materiale  polimerice, 
furtunuri  flexibile  nemetalice  realizate din 
cauciuc, cuplaje nemetalice pentru furtunuride 
incendiu, cuplaje nemetalice folosite
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împreună cu furtunurile, furtunuri de plastic
destinate utilizării la țevării, furtunuri de
mare presiune din fibră vulcanizată, furtunuri
flexibile nemetalice realizate din cauciuc sintetic,
furtunuri flexibile nemetalice realizate din
materiale textile, furtunuri de conectare pentru
injectoare de vehicule, inele de etanșare pentru
racorduri de furtunuri (nemetalice), furtunuri
flexibile nemetalice din cauciuc întărite cu
sârmă, furtunuri flexibile din silicon întărite
cu materiale textile, furtunuri din cauciuc
pentru aparatele de aer condiționat, furtun
flexibil din materiale plastice cu inserții de
sârmă, furtunuri flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice) folosite la motoarele vehiculelor,
furtunuri flexibile nemetalice din cauciuc sintetic
ranforsat cu material textil, conducte, tuburi,
furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide,
toate nemetalice, țevi, tuburi și furtunuri flexibile
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
nemetalice, garnituri pentru fluide, garnituri
hidroizolante, garnituri nemetalice, garnituri de
etanșare, material de garnituri (de izolare),
garnituri pentru îmbinări, garnituri confecționate
din cauciuc, garnituri de etanșare (altele decât
garniturile fibroase pentru nave), garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru lubrifianți, garnituri
confecționate din cauciuc pentru transmisii,
garnituri de etanșare de uz industrial, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru racorduri, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru conducte,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
suspensii pneumatice, elemente de ermetizare
a garniturilor folosite la instalații de apă și
canal, garnituri de etanșare (nemetalice) folosite
la recipiente sub presiune placate cu sticlă,
materiale de etanșare, simeringuri (etanșare),
profiluri de etanșare nemetalice, dispozitive
de etanșare nemetalice, ansambluri pentru
etanșare (nemetalice), racordare de cilindru
(etanșări), garnituri de etanșare, materiale de
etanșare și filtre, compoziții pentru etanșarea
țevilor, garnituri pentru etanșarea îmbinărilor,
materiale pentru etanșare și izolare, dispozitive
de etanșare în combinații, garnituri de
etanșare pentru conducte, masticuri de etanșare
pentru țevi, dispozitive de etanșare capsulate
nemetalice, garnituri de etanșare pentru cilindri,
garnituri de etanșare axiale (nemetalice),
compuși de etanșare cu filet, produse de
etanșare cu silicon, articole confecționate
din cauciuc pentru etanșare, elemente de
etanșare realizate din cauciuc, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru cabluri, materiale
de etanșare din cauciuc siliconic, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru conducte, materiale

de etanșare în vederea impermeabilizării,
dispozitive de etanșare pentru îmbinări între 
țevi,  garnituri de  etanșare  de  grafit  pentru 
îmbinări, benzide etanșare confecționate din 
cauciuc  sintetic, inele  de  etanșare  nemetalice 
pentru  axe  radiale, articole  confecționate  din 
cauciuc  sintetic  pentru etanșare,  fitinguri 
nemetalice  pentru  țevi,  fitinguri pentru  țevi 
(racorduri)  nemetalice,  fitinguri,  nu  din metal, 
pentru  țevi  flexibile,  fitinguri  pentru  țevi
(racorduri) nemetalice (piese pentru țevi de apă
 rigide),  garnituri  de  etanșare hidraulice, 
elemente hidraulice şi pneumaticecum ar fi:
 furtunuri de presiune hidraulice, industriale, de 
inox,  de  spălare,  de  aer condiţionat,  garnituri 
de  etanşare  şi  elemente de  ghidare 
hidraulice şi pneumatice, obţinuteprin strunjire
 de  materiale,  furtunuri  pentru  unelte
pneumatice, garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru  suspensii  pneumatice,  fibre  de  plastic
destinate utilizării la fabricarea inserțiilor pentru
anvelope pneumatice, garnituri de etanșare
de grafit pentru pompe, garnituri de etanșare
din grafit pentru pompe, îmbinări și supape,
căptușeli sintetice folosite la filtrare, pentru
filtre, materiale filtrante (materiale plastice
sau spongioase semiprelucrate), embrane și
materiale de filtrare sintetice semiprocesate,
materiale filtrante din folii semiprelucrate din
plastic, garnituri, garnituri nemetalice, garnituri
hidroizolante, garnituri torice, garnituri pentru
fluide, garnituri pentru camioane, garnituri de
etanșare, garnituri pentru îmbinări, garnituri de
etanșare, material de garnituri, garnituri pentru
ambreiaje, garnituri pentru automobile, garnituri
pentru  bare,  garnituri  pentru  vehicule
comerciale, garnituri confecționate din cauciuc,
garnituri de etanșare (altele decât garniturile
fibroase pentru nave), garnituri de frână
semiprelucrate, garnituri pentru etanșarea
îmbinărilor, garnituri pentru îmbinări la pavaje,
garnituri pentru guri de acces, seturi de
garnituri pentru supape, garnituri de etanșare
pentru conducte, umpluturi pentru garnituri
de etanșare, garnituri de etanșare pentru
cilindri, garnituri de etanșare de uz industrial,
garnituri confecționate din cauciuc pentru
transmisii, materiale semiprelucrate pentru
garnituri de frână, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru lubrifianți, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru conducte, garnituri
de azbest pentru supape, garnituri de azbest
pentru pistoane, garnituri de ambreiaj și
frână, garnituri pentru schimbătoare de căldură,
garnituri de etanșare axiale (nemetalice),
garnituri de cauciuc pentru borcane, spumă
folosită ca garnituri pentru compartimentele
motoarelor, garnituri de etanșare sub formă
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de inele, garnituri de protecție pentru bruiaje
electromagnetice, garnituri confecționate din
cauciuc pentru motoare, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru racorduri, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru amortizoare,
garnituri confecționate din cauciuc pentru țevile
de eșapament, fibre de plastic folosite la
fabricarea garniturilor, garnituri de etanșare
sub formă de foi, garnituri de etanșare de
grafit pentru îmbinări, garnituri de etanșeizare
folosite ca izolații impermeabile, garnituri pentru
segmentele de izolare ale pasajelor, garnituri de
etanșare din grafit pentru supape, garnituri de
etanșare nemetalice (altele decât cele pentru
vapoare), garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru prevenirea scurgerilor de lichide, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru prevenirea
scurgerilor de gaze, compus de etanșare pentru
garnituri folosite în industria automobilistică,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
aplicații în domeniul automobilistic, garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre,
garnituri nemetalice pentru țevi de aer comprimat
flexibile, garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru reducerea frecării metalelor, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru acumulatoare de
lichid cu piston, straturi de foi pentru garnituri de
frână semiprocesate pentru vehicule, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru autoclave sau oale
sub presiune.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 1, 7, 12, 17 (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații prin internet privind
vânzarea de automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lubrifianți, servicii de comenzi automate de
stoc pentru întreprinderi, intermediere de afaceri
în cumpărarea și revânzarea de instalații și
sisteme hidraulice și pneumatice, precum și

părți și componente ale acestora, care nu
sunt incluse în alte clase, științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (inspecție ), de urgență (salvare)
și echipamente educaționale și instrumente,
aparate și instrumente pentru ghidarea,
distribuirea, transformarea, stocarea, reglarea și
controlul electricității, materiale de constructii,
nu din metal, țevi rigide, nu din metal, pentru
constructii, structuri transportabile, nu din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
utilaje agricole.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, instalare de echipamente
hidraulice, servicii de construcții hidraulice,
recondiționarea ambreiajelor pentru camioane
hidraulice, recondiționarea frânelor pentru
camioane hidraulice, servicii consultative
privind instalarea de echipamente hidraulice,
servicii de asistență în domeniul fisurare
hidraulică, întreținere și reparații de sisteme
de încorporează furtunuri care conduc fluide,
servicii de pompare a fluidelor, instalare de
armături și garnituri pentru clădiri, închiriere de
capsatoare pneumatice, întreținerea de unelte
manuale pneumatice, servicii de construcții
hidraulice, consultanţă tehnică în domeniul
sistemelor hidraulice şi pneumatice, închiriere
de capsatoare peumatice, recondiționarea
ambreiajelor pentru camioane pneumatice,
recondiționarea frânelor pentru camioane
pneumatice, întreținerea de unelte manuale
pneumatice, instalare de sisteme pneumatice
pentru manipularea materialelor în vrac,
repararea pompelor, reparații sau întreținere
de pompe, reparații și întreținere de pompe,
închirieri de pompe de beton, servicii de
asistență pentru instalarea pompelor, reparare
și întreținere de pompe de vid, reparații și
întreținere de pompe de alimentare sau de
suprapresiune, recondiționarea de pompe de
vid și de piese ale acestora, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
pompe, reparare de filtre de aer, reparare de
aparate pentru filtrarea aerului, reparare de
filtre pentru mașini, electromotoare și motoare,
instalare de garnituri pentru ferestre, instalare de
garnituri pentru încuietori, instalare de armături și
garnituri pentru clădiri, întreținere și reparații de
componente și garnituri pentru clădiri.
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