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Cereri Mărci publicate în 03/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06226 28/08/2021 RADU-BOGDAN TIRINTICĂ

SRL
Nobilis Residence Valea
Voievozilor

7 M 2021 06277 27/08/2021 MARIA-ANCA NICOLESCU Y - MUNO HEALTH LINE

8 M 2021 06278 27/08/2021 CLINICA OANA NICOLAU SRL CLINICA OANA NICOLAU

9 M 2021 06279 27/08/2021 ALPIN 57 LUX S.A. VREAU ALPIN . RO

10 M 2021 06280 27/08/2021 FLUID STRUCT SRL FEMCAS

11 M 2021 06281 27/08/2021 OTTOMAN CUISINE SRL O Ottoman's Good food is good
mood

12 M 2021 06283 27/08/2021 SC PARALELA 45 TURISM SRL SNAGOV NUFERILOR
RESIDENCE

13 M 2021 06284 27/08/2021 SC PARALELA 45 TURISM SRL Lake View SNAGOV

14 M 2021 06285 27/08/2021 POWER SUPPLY SYSTEMS
UPS SRL

ALWAYS ON

15 M 2021 06286 27/08/2021 FILDAS TRADING SRL Bronhoxan

16 M 2021 06287 27/08/2021 ALEXANDRU PAL Worldwide Pan Flute Academy

17 M 2021 06288 27/08/2021 EUROSTOC ONLINE
INTERNATIONAL SRL

HESSA

18 M 2021 06290 27/08/2021 TAMAS TOTH
ANDREI-RAUL CHIOREAN

Parfumeria Orientală EST. 2019

19 M 2021 06291 27/08/2021 NORAD TIME SRL KRASSBURGER

20 M 2021 06292 27/08/2021 ZOOM TOYS SRL AVALEEA

21 M 2021 06293 27/08/2021 PATRIMONIC INTERNATIONAL PATRIMONIC

22 M 2021 06295 27/08/2021 PRIMACOM SRL Transylvanian GOURMET

23 M 2021 06296 28/08/2021 SC SCUTECILA SRL bebe SEF

24 M 2021 06297 29/08/2021 FILMCOLORAT STUDIO SRL FilmColorat Studio

25 M 2021 06298 29/08/2021 WINE360 ONLINE SRL Wine360.ro

2 M 2021 06243 26/08/2021 MANCUNIANS GROUP SRL Karaffe

3 M 2021 06273 27/08/2021 PROFI ROM FOOD S.R.L. lowie soft & gentle

4 M 2021 06274 27/08/2021 PROFI ROM FOOD S.R.L. Dolcini CaoKid

5 M 2021 06275 27/08/2021 ANTECH CONSULTING SRL acrom

6 M 2021 06276 27/08/2021 CONSTAR DEVELOPMENT



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/08/2021-29/08/2021

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2021 06299 29/08/2021 ASOCIATIA SOCIETATEA

MUSICA ANTICA
FESTIVALUL DE MUZICA
VECHE TIMISOARA
SOCIETATEA MUSICA ANTICA
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(210) M 2021 06226
(151) 28/08/2021
(732) RADU-BOGDAN TIRINTICĂ,

STR. MINEI BL. 39, SC. 2, AP. 15,
JUDEŢ HUNEDOARA, PETRILA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 18.01.09; 14.07.09

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

clase:
42. Servicii de inspecție tehnică, cântărire de
vehicule, consultanță tehnică în materie de
testare, control tehnic și inspecție, dezvoltare
de metode de testare, inspecția automobilelor
terestre (verificarea stării tehnice pentru
circulația pe drumurile publice), inspecția
autovehiculelor (verificarea stării tehnice pentru
circulația pe drumurile publice), inspecția
autovehiculelor înainte de transport (verificarea
stării tehnice pentru circulația pe drumurile
publice), inspecția instalațiilor și utilajelor,
inspecții tehnice de automobile, servicii de
analiză a anvelopelor, servicii de analiză
și de testare referitoare la aparate pentru
ingineria electrică, servicii de control de
calitate și de autentificare, servicii de testare
tehnică, testare de vehicule, testare de
utilaje, testare ecologică a emisiilor de gaze
arse, testare industrială asistată de calculator,
testare științifică asistată de calculator, testarea
(inspecție) vehiculelor pentru verificarea stării
adecvate pentru circulația pe drumuri publice,
testarea funcționalității mașinilor.

───────

GRĂNICERILOR NR. 107, AP. 9,
JUDETUL MARAMURES, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

Karaffe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

(210) M 2021 06243
(151) 26/08/2021
(732) MANCUNIANS GROUP SRL, STR.

35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate directă prin poştă,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
per click, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa

 servicii  de  lobby  comercial, furnizarea  de 
informaţii  de  afaceri  prin intermediul  unui  site 
web, marketing, optimizarea traficului site-urilor 
web, indexare web pentruscopuri comerciale
 sau  publicitare,  furnizarea unei  pieţe 
comerciale  online  pentru  cumpărătorii şi 
vânzătorii  de bunuri  şi  servicii,  servicii  de
comerţ și regruparea în avantajul terților a

 afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații 
privind afacerile,  cercetări  privind  afacerile, 
consultanţăprofesională în afaceri, informaţii 
comerciale şi  consiliere  pentru  consumatori 
în alegerea bunurilor  şi  serviciilor,  negocierea 
şi  încheierea de  tranzacţii  comerciale  pentru 
terţi,  administrare comercială  privind 
licenţierea  bunurilor  şi serviciilor  aparţinând 
terţilor,  servicii  de intermediere  comercială, 
servicii  administrative pentru  relocarea 
afacerilor,  demonstrații  cu produse,  distribuirea 
de  eşantioane,  proiectarea de  materiale 
publicitare, servicii de agenţiede import-export,
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produselor precum: carne, peşte, păsări de curte
şi vânat, extracte din carne, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi coapte, fructe
cristalizate, fructe glazurate, băutură din lapte şi
fructe (milk shake), lichior de ouă non-alcoolic,
băuturi pe bază de lapte, substituenţi de lapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, amestecuri
cu conţinut de grăsimi pentru feliile de pâine,
uleiuri şi grăsimi alimentare, crustacee, moluşte,
mezeluri, alge de mare conservate, supe,
trufe, tempeh, satay, legume, procesate, fructe,
procesate, ratatouille, duck confits, andouillettes,
budincă albă, choucroute garnie, hash browns,
omletă, rulouri de varză umplute cu carne,
concentrat pe bază de legume şi fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
agar-agar pentru scop culinar, flori comestibile,
uscate, cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, bibimbap, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, batoane şi gustări
pe bază de cereale, sandvişuri, pâine, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, mix pentru
clătite sărate, pudră, glazură şi cocă pentru
produse de patiserie şi cofetărie, ciocolată,
băuturi din ciocolată cu lapte, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi din cafea cu lapte, cafea
neprajită, preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, băuturi pe bază de
cafea, arome de cafea, băuturi pe bază de ceai
cu lapte, spume de ciocolată, spume pentru
desert, decoraţiuni din ciocolată, paste tartinabile
pe bază de ciocolată, bomboane, praline,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, sosuri pentru salate, dulce de leche,
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
orezul şi/sau pastele/ feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient orezul/pastele,
pacheţele de primăvară, jeleu de fructe, coulis de
fructe, bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (exceptând
transportul acestora), prezentarea acestora
pentru vânzare prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare.

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cafenea, bar,
snack-bar, pensiune, hotel, cantină, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de
bucătari personali, servicii de barmani, servicii
de informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2021 06273
(151) 27/08/2021
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011146, ROMANIA

(540)

lowie soft & gentle

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:mov (PANTONE
7678)

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi
creme de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
creme de albit pielea, creme pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru animale,
produse cosmetice, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu
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preparate pentru demachiere, preparate de
toaletă, preparate cosmetice pentru copii,
grăsimi pentru scopuri cosmetice, preparate
cosmetice pentru sprâncene, creioane pentru
sprâncene, loţiuni de păr, nuanţatoare de
păr, coloranţi de păr, preparate pentru
ondularea părului, fixativ pentru păr, loţiuni
pentru păr, decoloranţi pentru păr, măşti şi
tratamente pentru păr pentru scopuri cosmetice,
produse pentru îndepărtarea părului, soluţii
de neutralizare pentru ondulare permanentă,
coloranţi pentru barbă, adezivi pentru fixarea
părului fals, adezivi pentru fixarea genelor
false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
ceară pentru mustaţă, preparate depilatoare/
depilatoare, ceară depilatoare, antiperspirante
(articole de toaletă), luciu de buze, etuiuri pentru
ruj, rujuri, loţiuni pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, produse cosmetice
pentru machiaj, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, pietre de alaun (astringente),
ambra (parfum), astringente pentru scopuri
cosmetice, pudră pentru machiaj, mascara,
geluri de masaj, altele decât cele pentru
scopuri medicale, pomezi pentru scopuri
cosmetice, lumânări de masaj pentru scopuri
cosmetice, şerveţele umede pentru uz igienic
şi cosmetic, şerveţele demachiante, produse de
parfumerie, parfumuri, baze pentru parfumurile
de flori, apă de colonie, apă de toaletă,
deodorante pentru uz personal, preparate
pentru fumigaţie (parfumuri), vaselină rectificată
pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, uleiuri pentru parfumuri şi arome,
preparate fitocosmetice, beţişoare de bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, henna
(nuanţator cosmetic), extracte de plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, extracte de flori (parfumuri),
preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
preparate pentru protecţia solară, creme de
protecţie solară, gene false, unghii false, lac
de unghii/vopsea de unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, plasturi cu gel pentru ochi
utilizaţi în scopuri cosmetice, sclipici de unghii,
abţibilduri pentru unghii, acetonă, dizolvanţi
pentru lacul de unghii, uleiuri esenţiale, paste de
dinţi, nemedicinale, apă de gură nemedicinală,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igienă
personală, geluri de albire a dinţilor, benzi
pentru albirea dinţilor, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
duş pentru igienă personală sau folosite

ca deodorant (articole de toaletă), preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
şampon, şampoane pentru uz veterinar, altele
decât cele cu uz medical, preparate pentru
ras, săpun pentru ras, gel de duş, balsam
de păr, şampoane uscate, săpunuri lichide,
produse pentru spălarea ochilor, nu cele
pentru scopuri medicale, săpun antiperspirant,
preparate de curăţare, lustruire, degrasare şi
abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi, corindon
(abraziv), deodorante de uz uman sau veterinar,
deodorante pentru animale de companie,
odorizante de cameră, odorizant difuzor, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), arome pentru
băuturi (uleiuri esenţiale), ulei de migdale,
săpun de migdale, amoniac (detergent),
preparate antistatice pentru scopuri casnice,
uleiuri esenţiale aromatice, esenţă de badiana,
balsamuri, altele decât pentru scopuri medicale,
săruri de baie, nu cele pentru scopuri medicale,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă de
albire, preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri casnice, şerveţele pentru bebeluşi
impregnate cu preparate de curăţare, calupuri
de săpun de toaletă/ calupuri de săpun,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi în
procese de fabricare, detergenţi, alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare și în
scopurile medicale, produse pentru spălarea
rufelor, detergenți pentru rufe, balsamuri pentru
rufe, balsam pentru ţesături, preparate pentru
înmuierea rufelor, preparate pentru spălarea
de mână a hainelor şi textilelor, apret pentru
rufe, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
de rufe, preparate pentru netezire (apretare),
săpun nu pentru uz medicinal, sodă caustică,
soluţii pentru îndepărtarea petelor de pe rufe,
amidon pentru rufe, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
preparate de înmuiere a rufelor/preparate pentru
înmuierea rufelor, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire,
spray-uri de curățare de uz casnic, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, preparate pentru albirea
rufelor/înălbitor de rufe, albastreală pentru rufe,
preparate pentru îndepărtarea culorii, servețele
antitransfer de culoare, produse pentru clătire de
uz casnic, șervețele antistatice pentru uscător,
sodă cristalizată pentru curățare, parfumuri
pentru rufe, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
săculeţi pentru parfumarea hainelor, detergenți
de vase, detergenți universali, produse de
curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
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electrocasnice, amoniac pentru curățenie
(detergenţi), detergenți pentru pardoseli,
detergent pentru parchet de lemn, detergenţi
antimucegai, produse pentru îndepărtarea
petelor de pe materiale textile şi covoare,
șampoane pentru covoare, preparate și soluții
de curățat suprafețele din bucătărie, preparate
și soluții pentru curățat suprafețele din baie,
produse de curățare pentru metale, uleiuri de
curățare, coloranți pentru toaletă, hârtie de
lustruit, creme de lustruit, ceară de lustruit,
cretă de curăţare, detergent solid, cu eliberare
în timp, pentru țevi de evacuare, produse de
curăţat pentru toalete, produse pentru curăţarea
ferestrelor, preparate pentru curăţarea tapetului,
produse pentru curăţarea, împrospătarea şi
deodorizarea maşinii de spălat vase, produse
pentru curăţarea, împrospătarea şi deodorizarea
maşinii de spălat rufe, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, preparate
pentru îndepărtarea calcarului şi a pietrei pentru
uz casnic, produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice, diamantina (abrazivă), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoselile din
parchet, ceară pentru pardoseală, lichide
antiderapante pentru pardoseli, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, soluții de degresare de uz
casnic, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
smirghel, ţesătură din fibră de sticlă (ţesătură
abrazivă), ceară antiderapantă pentru pardoseli,
lustru pentru mobilă şi pardoseli, praf de lustruit/
pastă de lustruit bijuterii, servețele, lavete,
tampoane, țesături și bureți impregnate cu
preparate de curățare de uz casnic, bucăţi de
pânză impregnate cu detergent pentru curăţare
de uz casnic, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, de uz casnic, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, săculeţi
pentru parfumarea lenjeriilor, lemn parfumat,
conuri parfumate, difuzoare de parfum cu
fitil, apă parfumată, ceară pentru croitorie,
pudră de talc, pentru toaletă, terebentină
pentru degresare, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru albirea articolelor din
piele, preparate pentru curățarea și lustruirea
obiectelor din piele și pentru încălțăminte,
creme pentru pantofi, ceară pentru pantofi,
cremă de ghete, preparate pentru strălucirea
frunzelor plantelor, apă demineralizată pentru
maşinile de călcat de uz casnic, apă de
javel, amoniac (alcalii volatile/detergent)/alcalii
volatile (amoniac/detergent), toate acestea
nefiind in legătură cu produse pentru curățarea,
întreținerea și igienizarea autovehiculelor.
5. Substanţe dezinfectante pentru rufe,
substanţe dezinfectante pentru pardoseli şi

mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe şi
obiecte, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, alcool
medicinal, săpun antibacterial, deodorante
pentru îmbrăcăminte şi textile, articole
absorbante pentru igienă personală, şerveţele
pentru bebeluşi, de uz medical, geluri
dezinfectante de mâini, şerveţele dezinfectante
pentru mâini, şerveţele umede, şerveţele
sanitare de uz menajer, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, insecticide,
preparate împotriva moliilor, hârtie pentru
prinderea insectelor zburătoare, scutece pentru
animale de companie.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
cutii din hârtie, cutii din carton, hârtie pentru
raft, ambalaj hârtie de ambalaj, căptușeli de
hârtie, cutii confecționate din hârtie, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, ambalaje din carton sau din hârtie
pentru sticle, panglici din hârtie creponată,
panglici de hârtie pentru ambalat cadouri, hârtie
parfumată pentru dulapuri, pungi de hârtie
pentru cumpărături, pungi de hârtie de uz
casnic pentru deșeuri alimentare, pungi pentru
sandvișuri (hârtie), pungi pentru gătit în cuptorul
cu microunde, hârtie de împachetat decorativă,
hârtie de împachetat cadouri, pungi de hârtie
pentru cadouri, pungi pentru ambalare din hârtie
biodegradabilă, recipiente din hârtie pentru
ambalare, pungi de hârtie, saci de hârtie, saci
din hârtie pentru coșul de gunoi, pungi din
hârtie pentru ambalat, pungi din hârtie pentru
alimente, pungi de gunoi din hârtie, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, tăvi si cutii din
hârtie cartonată pentru ambalarea alimentelor,
foi din hârtie sau plastic cu control al umidității,
pentru ambalarea produselor alimentare, hârtie
igienică, postere din hârtie, hârtie pentru copt,
șervețele din hârtie, hârtie din fibră, hârtie pentru
desen, placarde din hârtie, batiste de hârtie,
hârtie pentru șervețele, prosoape de hârtie,
stegulețe din hârtie, bavete din hârtie, batistuțe
de hârtie, cornete (de hârtie), blocuri de hârtie,
ghirlande de hârtie, hârtie de toaletă, hârtie
de bucătărie, hârtie pentru băcănii, prosoape
din hârtie, hârtie de orez, funde din hârtie,
hârtie rezistentă la grăsimi, hârtie pergament,
hârtie de filtru, role de hârtie igienică, role
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de bucătărie (hârtie), hârtie igienică pentru
toaletă, hârtie de uz casnic, stegulețe decorative
din hârtie, hârtie de protecție pentru cuptor,
decorațiuni de hârtie pentru masă, cârpe de
șters din hârtie, lenjerie de masă din hârtie,
etichete din hârtie pentru cadouri, șervețele din
hârtie pentru față, decorațiuni din hârtie pentru
prăjituri, șervețele de buzunar din hârtie, fețe
de masă din hârtie, suporturi din hârtie pentru
pahare, decorațiuni din hârtie pentru petreceri,
suporturi de pahare din hârtie, recipiente din
hârtie pentru ambalat, prosoape de hârtie pentru
mâini, pungi din hârtie pentru cadouri, ornamente
de hârtie pentru torturi, decorațiuni din decupaje
de hârtie, decorațiuni din hârtie pentru alimente,
prosoape de hârtie pentru față, bavete din hârtie
pentru bebeluși, șervețele pentru demachiat,
din hârtie, șervețele de toaletă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, șervețele de masă
din hârtie, materiale pentru filtrare din hârtie,
hârtie igienică sub formă de rolă, pungi de
hârtie folosite la coacere, șervețele de hârtie
pentru uz casnic, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, șervete din hârtie de uz cosmetic,
pungi de hârtie de uz casnic, decorațiuni de
petreceri din hârtie metalică, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, șervețele de hârtie de
pus sub cești, căptușeli din hârtie pentru vasul
de toaletă, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din hârtie si carton, carpete de
hârtie pentru cuștile animalelor de companie,
pernițe sau elemente de protecție din hârtie
pentru ambalare, saci de hârtie pentru cutii
folosite ca litiere pentru animale domestice,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, figuri din hârtie, figurine
din hârtie, produse de filtrare din hârtie, articole
de papetărie din hârtie pentru birou, mape de
hârtie (papetărie), semne de carte din hârtie,
suporturi pentru hârtie (articole de birou), hârtie
pentru sertare, parfumată sau neparfumată,
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
articole de papetărie și accesorii educative,
foi de hârtie (papetărie), coli de hârtie pentru
imprimante, albume foto și albume pentru
colecționari, produse de imprimerie, publicaţii,
publicaţii periodice, buletine informative,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
fluturaşi publicitari, cupoane, reviste, calendare,
almanahuri, buletine informative (tipărituri),
ziare, carduri tipărite, materiale tipărite, articole
pentru legătorie, plicuri, creioane, radiere, caiete,
agende, coperţi pentru caiete şi cărţi, benzi
adezive, benzi de lipit pentru papetărie sau de uz
casnic, acuarele, hârtie de scris, instrumente de
scris.

───────

(210) M 2021 06274
(151) 27/08/2021
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011146, ROMANIA

(540)

Dolcini CaoKid

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:galben, maro
deschis, maro închis, albastru deschis,
albastru închis, roşu, alb

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

30. Cacao, produse din cacao, pudră de cacao,
cacao pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, pastă de cacao pentru băuturi,
amestecuri pe bază de cacao, băuturi pe bază
de cacao, preparate pe bază de cacao, băuturi
din cacao gata preparate, băuturi din cacao cu
lapte, extracte de cacao pentru consum uman,
extracte de cacao utilizate ca arome pentru
băuturi, băuturi sub formă de pudră care conțin
cacao, preparate pe bază de cacao pentru
fabricarea băuturilor, cacao (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), preparate sub
formă de pudră conținând cacao utilizate pentru
prepararea băuturilor.

───────
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(210) M 2021 06275
(151) 27/08/2021
(732) ANTECH CONSULTING SRL, STR.

DRUMUL POTCOAVEI NR. 48/12/
LOT 2, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)

acrom

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (HEX
#F71E1E), negru (HEX #333333)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

(210) M 2021 06276
(151) 27/08/2021
(732) CONSTAR DEVELOPMENT

SRL, BULEVARDUL EROILOR
NR. 16, JUDET DAMBOVITA,
TARGOVISTE, 130115,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Nobilis Residence
Valea Voievozilor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 07.01.25

(591) Culori revendicate:auriu, portocaliu,
negru

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

37. Construcții de clădiri rezidențiale.
───────

(210) M 2021 06277
(151) 27/08/2021
(732) MARIA-ANCA NICOLESCU, ŞOS.

PANTELIMON 227, BL.70, SC.A,
AP.78, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Y - MUNO HEALTH LINE

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

5. Creme farmaceutice, creme medicinale,
creme de uz dermatologic, creme farmaceutice,
creme medicale terapeutice, creme pentru
ameliorarea durerii, creme medicinale pentru
piele, creme pentru picioare (medicamentoase),
creme hidratante de uz farmaceutic, creme

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.

───────
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analgezice de uz topic, creme pentru acnee
(preparate farmaceutice), creme medicinale
pentru protecția pielii, creme medicinale pentru
îngrijirea pielii, creme de uz medical, pentru
îngrijirea pielii, creme medicamentoase cu
antibiotice, pentru mai multe scopuri, geluri
antibacteriene, geluri antiinflamatoare, geluri
de uz dermatologic, geluri medicamentoase
de corp, geluri medicamentoase pentru
igiena bucală, capsule din gelatină pentru
farmaceutice, geluri de corp de uz farmaceutic,
geluri topice de uz medical și terapeutice, gel pe
bază de aloe vera de uz terapeutic, unguente
antiinflamatoare, unguente antibiotice, unguente
de uz farmaceutic, unguente medicinale
pentru tratarea afecțiunilor dermatologice,
unguente medicinale pentru aplicarea pe piele,
preparate farmaceutice, suplimente alimentare
si preparate dietetice.
35. Servicii de comerţ online şi cu ridicata pentru
preparatele sanitare şi farmaceutice.

───────

(210) M 2021 06278
(151) 27/08/2021
(732) CLINICA OANA NICOLAU SRL,

STR GEORGE GEORGESCU,
NR 48, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
090432, ROMANIA

(540)

CLINICA OANA NICOLAU

(531) Clasificare Viena:
03.13.01; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
41. Educație, instruire.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2021 06279
(151) 27/08/2021
(732) ALPIN 57 LUX S.A., STR. MIHAIL

KOGĂLNICEANU, NR. 46, JUDEŢ
ALBA, SEBEŞ, ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADÁNYI -
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. TRAIAN, NR.
29E, JUDEŢ ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(540)

VREAU ALPIN . RO

(531) Clasificare Viena:
18.01.09; 08.01.18; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Legume congelate, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume.
30. Aluat înghețat, aluat pentru pateuri,
aluat pentru pizza, batoane de înghețată,
batoane de înghețată pe băț, băuturi pe
bază de înghețată, conuri pentru înghețată,
cornete pentru înghețată, covrigei, covrigei moi,
cremșnituri, deserturi cu înghețată, dulciuri de
înghețată de iaurt, ecleruri, foi de patiserie
congelate, foi de plăcintă, gheață, înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, înghețată, înghețată
care nu e preparata din produse lactate,
înghețată cu aromă de fructe sub formă
de acadele, înghețată cu fructe, înghețată
de fructe, înghețată de iaurt (înghețate),
înghețată din lapte, înghețată infuzată cu
alcool, înghețată pe băț, înghețată pe bază
de iaurt (predomină înghețata), înghețată sub
formă de sandviș, înghețată vegană, produse
de cofetărie congelate, produse de patiserie
congelate, produse de patiserie proaspete,
pateuri (patiserie), pateuri de foietaj, profiteroluri,
prăjituri, prăjituri înghețate, prăjituri pe bază de
înghețată, rulouri de primăvară (produse de
patiserie), șerbeturi (înghețată), torturi, torturi de
înghețată, torturi vegane, gogoși.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
comenzi online.
39. Livrare de alimente (transport), servicii de
livrare a alimentelor (transport).

───────

(210) M 2021 06280
(151) 27/08/2021
(732) FLUID STRUCT SRL, B-DUL

ŞTIRBEI VODĂ NR.19A, BL.D4A
SC.1 AP.7 ET.3, JUDEŢ DOLJ,
CRAIOVA, 200376, DOLJ,
ROMANIA

(540)

FEMCAS

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
42. Dezvoltare software, programare și
implementare.

───────

(210) M 2021 06281
(151) 27/08/2021
(732) OTTOMAN CUISINE SRL, STR.

13 DECEMBRIE, NR.45, JUDEŢ
DAMBOVITA, GAESTI, 130115,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

O Ottoman's Good
food is good mood

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 25.01.09

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

clase:
43. Servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri.

───────

(210) M 2021 06283
(151) 27/08/2021
(732) SC PARALELA 45 TURISM SRL,

BD. REGINA ELISABETA NR.
29-31, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
706012, ROMANIA

(540)

SNAGOV NUFERILOR
RESIDENCE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.05.20

(591) Culori revendicate:auriu (HEX #e0ab46,
#fbe483), negru, alb

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalare
și de reparaţii, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06284
(151) 27/08/2021
(732) SC PARALELA 45 TURISM SRL,

BD. REGINA ELISABETA NR.
29-31, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
706012, ROMANIA

(540)

Lake View SNAGOV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalare
și de reparaţii, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06285
(151) 27/08/2021
(732) POWER SUPPLY SYSTEMS UPS

SRL, STR. AVRAM IANCU NR.
22, JUDETUL MURES, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

ALWAYS ON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, servicii de promovare în
mediul online și offline, regruparea în
avantajul terților a aparatelor şi instrumentelor
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei și/sau utilizării energiei electrice
și accesoriilor pentru acestea (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților
să le achiziționeze cât mai comod, servicii
de comerț en-gros și en-detail, inclusiv
în mediul online, prin intermediul unor
magazine și portaluri online, a aparatelor şi
instrumentelor pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei și/sau utilizării energiei
electrice și accesoriilor pentru acestea.

───────
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(210) M 2021 06286
(151) 27/08/2021
(732) FILDAS TRADING SRL, STR.

BANAT, NR.2, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Bronhoxan

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:rosu (HEX
#E31E24), negru (HEX #2B2A29)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea
dinţilor, ceară dentară, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide., bumbac absorbant / vată absorbantă,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, aconitină, benzi adezive
pentru scopuri medicale / leucoplasturi
pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanţi pentru scopuri
medicale, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, alimente
albuminoase pentru scopuri medicale, preparate
albuminoase pentru scopuri medicale, alcool
pentru scopuri farmaceutice, aldehide pentru
scopuri farmaceutice, alginaţi pentru scopuri
farmaceutice, ioduri alcaline pentru scopuri
farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri medicale,
lapte de migdale pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,

anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi / scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut
pentru scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut
pentru scopuri farmaceutice, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice,
preparate bronhodilatatoare, perniţe pentru
protecţia monturilor, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor pentru
scopuri dietetice sau medicale, caşete pentru
scopuri farmaceutice, catechu pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru caloase, calomel
(fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), ulei de ricin pentru scopuri
medicale, substanţe pentru spălarea vitelor
(insecticide), creioane caustice, substanţe
caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repelent
pentru insecte, esteri de celuloză pentru
scopuri farmaceutice, eteri de celuloză pentru
scopuri farmaceutice, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, contraceptive chimice, preparate
chimice pentru diagnosticarea sarcinii, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri veterinare, reactivi
chimici pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimico-farmaceutice, gumă de
mestecat pentru scopuri medicale, preparate
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pentru degerături, chinolină pentru scopuri
medicale, cloroform, ulei din ficat de cod,
colagen pentru scopuri medicale, colodiu pentru
scopuri farmaceutice, colir, comprese, scoarţă
de condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, inele pentru bătăturile
picioarelor, remedii pentru bătături, bumbac
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, cremă de tartru pentru
scopuri farmaceutice, creozot pentru scopuri
farmaceutice, scoarţă de croton, culturi de
microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
curara, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
abrazivi dentari, lac dentar, masticuri dentare,
deodorante, altele decât cele pentru uz
uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
preparate pentru distrugerea putregaiului,
detergenţi pentru scopuri medicale, pâine
pentru diabetici adaptată uzului medical,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre dietetice,
alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, băuturi dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, digitalină, ulei de dill (mărar)
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
produse pentru spălarea câinilor (insecticide),
preparate pentru spălat de uz medical,
pansamente, medicale, medicamente pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute, faină
de peşte pentru scopuri farmaceutice, făină
pentru scopuri farmaceutice / făină nerafinată
pentru scopuri farmaceutice, flori de sulf
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluşi, aldehidă formică pentru
scopuri farmaceutice, alimente uscate prin

îngheţare adaptate pentru scopuri medicale /
alimente, liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale / carne liofilizată,
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, preparate
de afumare pentru scopuri medicale, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-
gutta pentru scopuri medicale, gaze pentru
scopuri medicale, tifon pentru pansamente,
gelatină pentru scopuri medicale, genţiană
pentru scopuri farmaceutice, germicide, glucoză
pentru scopuri medicale, glicerină pentru
scopuri medicale, glicerofosfaţi, grăsimi pentru
scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri
veterinare, gaiacol pentru scopuri farmaceutice,
gumă pentru scopuri medicale, balsam de
gurjun pentru scopuri medicale, hematogen,
hemoglobină, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb / apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament
pentru păduchi (pediculicide), alifii, seminţe
de in pentru scopuri farmaceutice, faină din
seminţe de in pentru scopuri farmaceutice, fibre
pentru scopuri medicale, lemn dulce pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
farmaceutice, loţiuni pentru scopuri veterinare,
lupulină pentru scopuri farmaceutice, magnezie
pentru scopuri farmaceutice, malţ pentru scopuri
farmaceutice, băuturi din lapte de malţ pentru
scopuri medicale, scoarţă de mangrovă pentru
scopuri farmaceutice, produse pentru spălarea
ochilor cu conţinut medicamentos, hrană
pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
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de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor, apă
de gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi
cu muştar / cataplasme cu muştar, scoarţă
de mirobolan pentru scopuri farmaceutice,
scutece pentru incontinenţă, narcotice, nervine,
gumă cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant
în renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunţarea la
fumat, capsule din dendrimer pe bază de
polimeri pentru farmaceutice., saltele pentru
schimbarea bebeluşului, de unică folosință,
scutece de înot, reutilizabile, pentru bebeluși/
scutece de înot, reutilizabile, pentru bebeluși,
materiale injectabile de umplutură dermică.,
scutece de înot, de unică folosință, pentru
bebeluși/ scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși, bureţi contraceptivi, stickuri
contra durerilor de cap, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie /
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar / hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice /

tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, vaselină rectificată
pentru scopuri medicale, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de plante
pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri, pomade
pentru scopuri medicale, săruri de potasiu
pentru scopuri medicale, cataplasme, pudră de
cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi, seringi
preumplute pentru scopuri medicale, propolis
pentru scopuri farmaceutice, suplimente proteice
pentru animale, purgative / laxative, pulbere
de piretru, quassia pentru scopuri medicale,
quebracho pentru scopuri medicale, chinină
pentru scopuri medicale, chinchină pentru
scopuri medicale / chinină pentru scopuri
medicale, substanţe de contract utilizate în
radiologie pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activităţii sexuale, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, repelenţi pentru câini, rădăcini
de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptişor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
săruri pentru băi cu apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, salcie pentru scopuri
medicale, gulere pentru scopuri chirurgicale,
apă de mare pentru băi medicinale, sedative /
tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianţi sexuali personali, geluri
pentru stimulare sexuală, sicativi (agenţi de
uscare) pentru scopuri medicale, pastile de
slăbit, preparate pentru exterminarea melcilor,
săruri mirositoare, ierburi de fumat pentru
scopuri medicale, săruri de sodiu pentru
scopuri medicale, solvenţi pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi, soporifice, amidon pentru uz
dietetic sau famaceutic, preparate de sterilizare,
steroizi, beţe de lemn dulce pentru scopuri
farmaceutice, stricnină, preparate stiptice,
zahăr pentru scopuri medicale, sulfonamide
(medicamente), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, preparate terapeutice pentru baie,
apă termală, timol pentru scopuri farmaceutice,
tinctură de iod, tincturi pentru scopuri medicale,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
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ţigări fără tutun pentru scopuri medicale,
tonice (medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pentru tratarea arsurilor, terebentină
pentru scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni
pentru spălături vaginale de uz medical,
vermifuge / antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziţilor.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, ştampile cu adresă, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, benzi de lipit pentru
papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, almanahuri,
animaţii de tip celulă, invitaţii (papetărie),
acuarele / culori acrilice (picturi), machete
arhitecturale, table aritmetice / tabla înmulţirii,
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru
artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru gătitul
la microunde, bancnote, bannere din hârtie,
bavete din hârtie, bavete, cu mâneci scurte,
din hârtie, şine de legare (legătul cărţilor), table
de scris, schiţe / planuri, suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton*, tuburi din carton, carduri* / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
planşete cu clamă (pentru hârtii), clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), pungi conice din hârtie,
hârtie de calc (papetărie), coperţi (papetărie) /
învelitori (papetărie), recipiente din hârtie pentru
creme, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie pentru
sertare, parfumate sau nu, blocuri de desen,
planşete pentru desen, materiale pentru desen,
instrumente pentru desen, seturi pentru desen,
rigle pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, şabloane de broderie (modele),

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

foi din celuloză reciclată pentru împachetat,
etichete de securitate (sigilii din hârtie), plăci
cu denumiri de firme din hârtie sau carton,
folie de argint, condeie de ardezie, cărţi de
cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), caractere (numere şi
litere) / litere (caractere), washi, hârtie cerată,
panou din fibre de celuloză (papetărie), hartie
din fibre de celuloză, hârtie de împachetat /
hârtie de ambalat, suporturi pentru fixarea
instrumentelor de scris, tabliţe de scris, cărţi de
scris sau de colorat, cretă de scris, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), pensule de scris, instrumente de scris,
radiere pentru tabla de scris, coperți de protecție
pentru cărți, cărți de colorat.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă, administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), licitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
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consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de
cont, servicii de agenţie de import-export,
managementul interimar al afacerii, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), întocmirea ştatelor de plată,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,

servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, servicii administrative pentru
trimiteri medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, cursuri de corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, efectuarea
de excursii cu ghid, efectuarea de excursii
de căţărare cu ghid, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
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interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
servicii de model pentru artişti, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia
de muzică, şcoli de grădiniţă, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), raportare
fotografică, fotografie, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, compunerea de melodii,
servicii de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, subtitrare, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, producţii de teatru,
cronometrarea evenimentelor sportive, servicii
de instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, editarea casetelor video, înregistrarea
pe casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare.
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, calibrare
(măsurare), analiză chimică, servicii de

chimie, studii clinice, computerizare în nori
(cloud computing), programare computerizată,
analiza sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru,
consultanţă în domeniul economisirii energiei,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, conversia datelor şi
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetului, audit
energetic, design de arte grafice, găzduirea
site-urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(it), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită,
design grafic pentru materialele promoţionale,
recuperarea datelor de pe calculator, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(saas), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile,
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actualizarea software-ului pentru calculatoare,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, servicii de
medicină alternativă, servicii de aromaterapie,
servicii de ingrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
masaj, asistenţă medicală, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, servicii de
cămine de bătrâni, servicii prestate de opticieni,
consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, servicii de pepinieră, prepararea reţetelor
de către farmacişti, servicii de psiholog, servicii
de baie publică în scopuri igienice, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii, servicii
de saună, servicii de solarii, terapie logopedică,
servicii de telemedicină, servicii de terapie.

───────

(210) M 2021 06287
(151) 27/08/2021
(732) ALEXANDRU PAL, STR.

SALCAMILOR NR. 2, JUDETUL
ALBA, SAT TELEAC (COM.
CIUGUD), ALBA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Worldwide Pan Flute Academy
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Cărți, cărți documentare, cărți școlare,
cărți ilustrate, cărți educative, carti cu
informatii, reviste (publicații periodice), publicații
periodice, ziare, reviste, manuale tipărite,
manuale didactice, hârtie și carton, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
articole de papetărie și articole de birou,
cu excepția mobilei, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale de desen și materiale

pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.
41. Cursuri de muzică: educație, instruire,
divertisment, activitați sportive și culturale,
furnizarea educației, servicii specifice școlilor
(educație), informații în materie de educație,
tabere de vară (divertisment și educație),
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, organizare de cursuri prin metode
de educație deschisă, servicii educaționale
de furnizare a cursurilor de educație, servicii
educaționale furnizate de școli, servicii educative
oferite de școli, servicii educaționale pentru copii,
organizarea de activități educative destinate
copiilor, organizare de seminarii educative,
publicare de materiale educative, difuzare de
materiale educative, organizare de evenimente
educative, servicii educative și de instruire,
publicare de materiale didactice educative,
organizare de cursuri, furnizare de cursuri
educaționale, seminarii educative, educație
muzicală, formare muzicală.

───────

(210) M 2021 06288
(151) 27/08/2021
(732) EUROSTOC ONLINE

INTERNATIONAL SRL, STR.
MUREȘULUI NR. 27, JUDEȚUL
ALBA, LOC. BĂRĂBANȚ, MUN.
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

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

(540)

HESSA

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 07.03.02; 27.05.01; 27.05.17
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Coloane publicitare din metal, sârmă din
aluminiu, folie de aluminiu, plăci de ancorare /
plăci de fundaţie, ancore, oţel cornier, metal
anti-frecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genţi din metal,
bile din oţel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare / benzi metalice pentru
înfăşurare sau fixare, sârmă ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice barrels
of metal, bare pentru balustradele metalice,
coşuri metalice, bare de sprijin metalice pentru
căzi, balize metalice, neluminoase, nicovale
de banc, grinzi metalice / traverse metalice,
rotile metalice pentru pat, clopote pentru
animale, clopote, dispozitive metalice de fixare
a curelelor, dispozitive de tensionare a curelelor
metalice, instalaţii metalice pentru parcarea
bicicletelor, şuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, aţă metalică de legare pentru uz
agricol, legături metalice, fântâni pentru păsări
(structuri) din metal, blumuri (metalurgie), bolţuri
metalice, bolţuri, plate, capace metalice pentru
sticle, dopuri metalice pentru sticle, sticle
(recipiente) din metal pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, închizători metalice pentru
cutii, cutii din metal comun, cabluri metalice
pentru manipularea încărcăturilor / hamuri
metalice pentru manipularea încărcăturilor,
colţare metalice pentru construcţii, colţare
metalice pentru mobilă, ramificaţii metalice
pentru ţevi, aliaje de sudură, bare de oţel tras
la rece, bronzuri (piese de artă), catarame din
metal comun (feronerie), materiale de construcţii
din metal, panouri de construcţii din metal,
construcţii, transportabile, din metal, construcţii
din metal, cripte metalice funerare, busturi din
metal comun, îmbinări de cabluri metalice,
neelectrice / legături de cabluri metalice,
neelectrice, cabluri metalice, neelectrice, cuşti
metalice pentru animale sălbatice, ferestre
batante din metal, casete pentru bani (metalice
sau nemetalice), suporţi metalici pentru butoaie,
butoaie metalice, fontă de oţel, în formă
brută sau semiprelucrată, lanţuri pentru vite,
plafoane metalice, lanţuri metalice, lăzi metalice /
containere metalice, cuşti metalice pentru
găini, capace metalice pentru coşul de fum,
tuburi metalice pentru coşul de fum, canale
metalice pentru coşul de fum, coşuri de fum
metalice, fier cromat, cleme metalice pentru
cabluri şi ţevi, cleme metalice pentru etanşarea
pungilor, închideri metalice pentru containere,
agăţători metalice pentru îmbrăcăminte, coliere
metalice pentru fixarea ţevilor, metale comune,

în formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice (depozitare, transport), inele de cupru,
sârmă de cupru, neizolată, cornişe metalice,
cuie spintecate din metal, cuplaje metalice
pentru lanţuri, crampoane (gheare de picior),
crampoane metalice (cleme) / cleme metalice
(crampoane), crucifixuri din metale comune,
altele decât bijuteriile, dozatoare de pungi pentru
deşeurile care provin de la câini, fixe, metalice,
trambuline metalice pentru sărituri, opritoare
metalice pentru uşi, curăţătoare de încălţăminte,
sonerii de uşă metalice, neelectrice, opritoare
metalice pentru uşă, neelectrice / arcuri metalice
pentru uşă, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, mânere metalice pentru uşi,
tăblii metalice pentru uşi, zăvoare metalice
pentru uşi, deschizătoare de uşi din metal,
neelectrice, tocuri de uşi din metal / rame
de uşi din metal, fitinguri metalice pentru uşi,
încuietori metalice pentru uşi, uşi metalice, ţevi
de scurgere din metal, sifoane de scurgere
(supape) din metal, bare de metal trase la rece
si lustruite, grătare metalice, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată / conducte şi ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, coturi metalice pentru ţevi, garduri
metalice pentru morminte, bolţuri cu ochi /
şuruburi cu inel, garduri metalice, inele de
etanşare metalice pentru bastoane, inele de
etanşare metalice pentru mânerele ustensilelor,
inele de etanşare metalice, figurine din metal
comun / statuete din metal comun, umpluturi
din metal, suporturi pentru lemne (suporturi de
fier pentru lemne pe foc), mantale metalice
pentru şeminee, eclise de joantă (şine), fitinguri
metalice pentru ferestre, fitinguri metalice pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru conducte
de aer comprimat, fitinguri metalice pentru
sicrie, fitinguri metalice pentru mobilă, fitinguri
metalice pentru paturi, catarge metalice pentru
steaguri (structuri), flanşe metalice (brăţări),
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat şi
ambalat, uşi pliante metalice, matriţe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcţii,
grilaje metalice de protecţie pentru cuptoare,
role metalice pentru mobilă, galenă (minereu),
porţi metalice, grătare metalice / grilaje metalice,
nipluri de gresat, cadre metalice pentru sere,
sere metalice, transportabile, jgheaburi pentru
burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătuşe, paleţi metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile
de ardezie pentru acoperiş, cârlige metalice
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pentru suporturile de haine, bare de oţel
laminate la cald, numere metalice pentru case,
neluminoase, forme metalice pentru gheaţă,
brăţări metalice de identificare, plase metalice
împotriva insectelor, sârmă de fier, feronerie /
articole metalice , de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi,
jaluzele metalice, canistre pentru combustibil din
metal, duze metalice cu jet, racorduri metalice
pentru ţevi, chei metalice, butoane rotative
metalice, etichete metalice, scări metalice,
încuietori metalice, zăvoare metalice, şipci
metalice, zăbrele metalice / gratii metalice,
cutii poştale metalice, litere şi cifre din metal
comun, cu excepţia formelor de tipar, buiandrugi
metalici, paleţi metalici pentru încărcare,
încuietori metalice, altele decât cele electrice,
încuietori metalice pentru vehicule, încuietori
metalice pentru bagaje, capace metalice pentru
gurile de canal, colectoare metalice pentru
reţele de conducte, catarge metalice, cuie,
ecusoane metalice / plăci de identificare
metalice, duze metalice, piuliţe metalice,
recipiente metalice pentru colectarea uleiului
uzat, jaluzele exterioare din metal, containere
pentru ambalare din metal, lacăte suspendate
din metal, altele decât cele electrice, cabine
pentru pulverizarea vopselei din metal / cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei, stâlpi
metalici de gard, cârlige metalice pentru tigăi,
proptele metalice, scripeţi metalici, alţii decât cei
pentru maşini, rampe metalice pentru vehicule,
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, inele metalice / coliere de oprire
metalice, nituri din metal, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire şi sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice
pentru uşi glisante, seifuri (metalice sau
nemetalice) / case de bani (metalice sau
nemetalice), seifuri, electronice, casete de
siguranţă pentru bani, lanţuri de siguranţă
din metal, închizători metalice pentru fixarea
ferestrei, schele metalice, capace filetate
metalice pentru sticle, şuruburi metalice, capace
de etanşare din metal, dispozitive metalice
pentru legat snopi, palplanşe metalice / stive
de susţinere metalice, foi şi plăci metalice,
bailaguri / pene de fixare, cuie metalice
pentru pantofi, flecuri metalice pentru pantofi,
cofraje metalice pentru beton, cofraje metalice,
panouri de semnalizare metalice, neluminoase

şi nemecanice, plăci cu denumiri de firme, din
metal, panouri, neluminoase şi nemecanice,
din metal, pervaze metalice, silozuri metalice,
manşoane (feronerie), chingi metalice pentru
manipularea încărcăturilor, sârmă metalică
pentru lipit, inele despicate pentru chei din
metal comun, broască cu închidere automată,
arcuri (feronerie), pinteni, grajduri din metal,
trepte (scări) din metal, araci metalici pentru
plante sau arbori, statui din metal comun,
oţel, în formă brută sau semiprelucrată, bandă
de oţel / armătură de oţel, sârmă din oţel,
stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi din oţel /
tuburi din oţel, construcţii din oţel, scaune cu
trepte din metal, cepuri metalice, uşi pliante din
metal, grilaje de metal pentru şemineu, opritoare
metalice, montanţi (componente ale scărilor)
metalici, piscine (structuri) metalice, uşi batante
din metal, piuneze (cuie) / cuie fără cap, bazine
metalice / rezervoare metalice, tantal (metal),
cepuri metalice pentru butoaie / robinete cu cep
metalice pentru butoaie, ţăruşi metalici pentru
cort, filete metalice pentru legături, pardoseli din
plăci metalice, plăci metalice pentru construcţii,
cositor, cutii de scule din metal, goale, dulapuri
pentru scule din metal, goale, dozatoare de
prosoape, fixe, din metal, paleţi de transport din
metal, capcane pentru animale sălbatice, tăvi
metalice, protecţii metalice pentru arbori, cuve
metalice pentru amestecarea mortarului, ţevi
metalice / tuburi metalice, turnichete din metal,
valve metalice, altele decât componentele de
maşini, cazane metalice, gheare de menghină,
din metal, lambriuri metalice, elemente de
fixare metalice de perete, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, căptuşeli
metalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
plăci metalice de căptuşit pereţii, şaibe
metalice, valve metalice pentru ţevile de
apă, ţevi de apă metalice, anemoscoape sau
giruete din metal / anemoscoape metalice /
giruete metalice, dispozitive de blocare a
roţilor (blocatoare), dispozitive metalice pentru
îndepărtarea păsărilor, acţionate de vânt,
tambure de înfăşurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeţi din metal pentru
ferestre, bolţuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, ţesătură metalică/ pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepţia firelor fuzibile, frânghii de sârmă.
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7. Pompe de aerare pentru acvarii, aparate
pentru aerarea băuturilor, aparate pentru
aerarea apei, agitatoare, utilaje agricole,
elevatoare agricole, unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, condensatoare de aer,
dispozitive cu pernă de aer pentru deplasarea
încărcăturilor, pompe de aer (instalaţii de garaj),
maşini pentru aspirarea aerului, aerografe pentru
aplicarea culorii, aparate de sudură cu arc
electric, aparate de tăiere cu arc electric,
rulmenţi cu bile, prese cu coş, bătătoare
electrice, maşini de batere, curele pentru maşini,
curele pentru motoare, maşini de îndoit, maşini
pentru prepararea băuturilor, electromecanice,
maşini pentru ascuţirea lamelor (şlefuire) /
maşini de şlefuit, portcuţite (componente ale
maşinilor), lame (componente ale maşinilor),
mixere, electrice, pentru uz casnic, suflante
pentru compresia, evacuarea şi transportul
gazelor, suflante pentru compresia, aspirarea
şi transportul cerealelor / vânturătoare pentru
compresia, aspirarea şi transportul cerealelor /
suflante sau vânturătoare pentru compresia,
aspirarea şi transportul cerealelor, suflante,
maşini de umplut sticle, maşini de spălat sticle,
maşini de astupat sticle, maşini de capsulat
sticle, maşini de sigilat sticle, cutii pentru matriţe
(tipărire), maşini de împletit, maşini de tăiat
pâinea, maşini şi aparate pentru şamponarea
covoarelor, electrice, cartuşe pentru maşinile
de filtrare, instalaţii centralizate de curăţire
cu vacuum, maşini centrifuge / centrifuge
(maşini), concasoare centrifugale, pompe
centrifuge, lame pentru tocătoarele staţionare,
fierăstraie cu lanţ, maşini electromecanice
pentru industria chimică, dălţi pentru maşini,
mandrine (componente ale maşinilor), site de
cenuşă (maşini), maşini şi aparate pentru
curăţare, electrice, dispozitive de curăţare cu
abur, foarfeci de tăiat (maşini), râşniţe de
cafea, altele decât cele acţionate manual,
maşini de spălat acţionate cu monede,
motoare cu aer comprimat, maşini cu aer
comprimat, pompe cu aer comprimat, pistoare
cu aer comprimat pentru extrudarea masticurilor,
compresoare (maşini), compresoare pentru
frigidere, betoniere (maşini), transportoare
(maşini), macarale (dispozitive de ridicare
şi avansare), concasoare pentru bucătărie,
electrice, cultivatoare (maşini), generatoare de
curent, freze (maşini), maşini de tăiat, arzătoare
de tăiat, acţionate cu gaz, degresoare (maşini),
macarale derrick, maşini de decupat şi filetat /
maşini de filetat piuliţe, maşini de ştanţat,
excavatoare cu lingură (maşini), maşini de
spălat vase, dezintegratoare, excavatoare de
şanţuri (pluguri), maşini de divizat, mandrine de
găurit (componente ale maşinilor), capete de

găurit (componente ale maşinilor), bormaşini,
flori de burghiu (componente ale maşinilor),
motoare de acţionare, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, lanţuri de acţionare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
tobe (componente ale maşinilor), instalaţii de
evacuare a prafului pentru curăţenie, instalaţii de
îndepărtare a prafului pentru curăţenie, maşini
de vopsit, electrozi pentru maşinile de sudat,
maşini de galvanizare, aparate de ridicare,
lanţuri de ridicare (componente ale maşinilor),
aparate de acţionare a elevatoarelor / aparate
de acţionare a ascensoarelor, elevatoare
(ascensoare), maşini de embosare, maşini de
gravat, filtre-presă, maşini de filtrare, mori
de măcinat făina, prese de furaj, maşini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, maşini de
ondulare, prese de fructe, electrice, pentru uz
casnic, economizoare de combustibil pentru
motoare, lămpi de sudură cu gaz, pistoale
de lipit, electrice, răzătoare pentru legume,
maşini de şlefuit, ciocane pneumatice, ciocane
electrice, maşini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acţionate manual,
echipamente de manipulare pentru încărcăre
şi descărcăre, maşini de manipulare, automate
(manipulatoare), maşini de recoltat / maşini
de cosit şi secerat, maşini de tivit, aparate
de spălat cu înaltă presiune, mecanisme de
ridicat, dispozitive de prindere pentru maşinile-
unelte, incubatoare pentru ouă, maşini de călcat,
cricuri (maşini), cricuri pneumatice, extractoare
de suc, electrice, aparate pentru bucătărie,
electrice*, aparate de tocat pentru bucătărie,
electrice, maşini de frământare, maşini de
tricotat, cuţite (componente ale maşinilor), cuţite,
electrice, cuţite pentru maşinile de cosit, maşini
de etichetat, strunguri (maşini-unelte), maşini
de tuns iarba, maşini de tăiat articolele din
piele, rampe de încărcare, pompe de lubrifiere,
lubrifianţi (componente ale maşinilor), maşini-
unelte, matriţe utilizate la tipărire, maşini de
tocat carne, maşini pentru prelucrarea metalelor,
aparate de muls, maşini de frezat, mori (maşini),
mori pentru uz casnic, altele decât cele
acţionate manual, malaxoare (maşini), maşini de
amestecat, maşini de scobit / maşini de decojit,
cultivatoare motorizate, captatoare şi colectoare
de noroi (maşini), ciocane de cuie, electric / cleşti
de scos cuie, electrice, troliu de ridicat plase
(pescuit), cleşti de crestat (maşini-unelte), maşini
de împachetare, maşini de ambalare, maşini
pentru fabricarea pastelor făinoase, electrice,
maşini de decojit, râşniţe de piper, altele
decât cele acţionate manual, curăţitoare pentru
ţevi, pluguri, brăzdare, maşini şi aparate de
lustruit (electrice), ciocane mecanice, maşini de
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compactare, scripeţi, pulverizatoare (maşini) /
atomizoare (maşini) / maşini de pulverizat,
pompe (maşini), pompe pentru instalaţiile de
încălzire, cricuri cu cremalieră, maşini de greblat,
maiuri (maşini), bătătoare (maşini), secerători,
maşini de secerat şi legat, maşini de secerat şi
treierat, maşini de clătit, maşini de nituit, maşini
pentru fabricarea cârnaţilor, fierăstraie cu masă
(componente ale maşinilor), lame de fierăstrău
(componente ale maşinilor), fierăstraie (maşini),
foarfeci, electrice, şurubelniţe, electrice, maşini
de sigilat pentru scopuri industriale, aparate
electrice pentru sigilarea materialelor plastice
(împachetare), maşini de cusut, maşini de
ascuţit, maşini de tuns pentru animale / maşini
de tuns părul pentru animale, aparate de lustruit
pantofii, electrice, lopeţi, mecanice, mărunţitoare
(maşini) pentru uz industrial, pluguri de zăpadă,
aparate de lipit, cu gaz / aparate de sudat, cu
gaz, arzătoare de lipit, cu gaz, ciocane de lipit,
cu gaz, aparate de lipit, electrice, ciocane de
lipit, electrice, lămpi de lipit, uscătoare rotative
(neîncălzite), maşini rotative, pulverizator de
vopsit, suporturi pentru maşini, ventuze pentru
aparatele de muls / ventuze de fixare pe
ugere pentru aparatele de muls, mese pentru
maşini, maşini de filetat, desfăcătoare de
conserve, electrice / deschizătoare de conserve,
electrice, maşini pentru prelucrarea tutunului,
unelte (componente ale maşinilor), maşini de
îndreptat (centrat), pompe de vid (maşini),
furtunuri pentru aspiratoare, aspiratoare, saci
pentru aspiratoare, spiralizatoare de legume,
electrice, mopuri cu aburi, macarale mobile,
aparate de spălat, maşini de spălat (rufe),
maşini de sudat, electrice, aparate de
sudură electrice, teluri, electrice, pentru uz
casnic, maşini de spălat albe / maşini
de spălat colorate, vinciuri, deschizători
pentru ferestre, electrice, închizători pentru
ferestre, electrice, deschizători pentru ferestre,
hidraulice, închizători pentru ferestre, hidraulice,
deschizători pentru ferestre, pneumatice,
închizători pentru ferestre, pneumatice, prese
de vin, vânturători, maşini de prelucrat lemnul,
maşini de ambalat, maşini de spălat rufe
cu stoarcere, feliatoare de brânză, electrice,
decojitoare de legume, electrice.
8. Ustensile abrazive (ustensile de mână), tesle
(unelte), ustensile agricole, acţionate manual,
furci agricole (unelte de mână), pompe de
aer, acţionate manual, filiere rotunde, burghie
(unelte de mână), sule, topoare, maşini de tuns
barba, menghine de banc (ustensile de mână),
cosoare, tăişuri pentru uneltele aşchietoare
(componente ale uneltelor de mână), tăişuri
pentru uneltele aşchietoare (unelte de mână),
ustensile pentru ascuţirea lamelor, lame pentru

rindele, lame (unelte de mână), cuţite (arme),
foarfeci pentru marginile de gazon, maşini de
găurit, bomfaiere, cuţite pentru deschis cutiile,
unelte pentru împletit (unelte de mână), fiare
pentru marcare, burghie de mână, cuţite de altoit,
sfredel de mână pentru dulgherie, foarfeci pentru
vite, dălţi de călăfătuit, dornuri de perforat (unelte
de mână), cuţite ceramice, feliatoare de brânză,
neelectrice, dălţi, satâre (cuţite), menghine de
mână pentru tâmplari sau arămari, securi, fiare
de ondulat, răngi, cleşti pentru ondulare, pensete
pentru cuticule / cleşti pentru cuticule, tacâmuri,
bare de tăiat (unelte de mână), cuţite, unelte
pentru tăiat (unelte de mână), pumnale, ustensile
pentru decantarea lichidelor (unelte de mână),
aparate de epilat, electrice şi neelectrice, ştanţe
(unelte de mână) / clupe (unelte de mână) /
cuţite pentru filete (unelte de mână), săpătoare
(unelte de mână), săpătoare de şanţuri (unelte
de mână), cuţitoaie, suporturi de burghie (unelte
de mână), maiuri pentru pământ (unelte de
mână), unelte aşchietoare (unelte de mână),
feliatoare pentru ouă, neelectrice, imprimatoare
în relief (unelte de mână), pietre de polizor
abrazive, pile abrazive, plăci abrazive, ace
pentru gravură, expandoare (unelte de mână),
piese de extensie pentru suporturile burghielor
de filetat, pile (tools), aparate de lustruit unghiile,
electrice sau neelectrice / bureţi de şlefuit
pentru unghii, electrici sau neelectrici, vătraie,
burdufuri pentru şeminee (unelte de mână),
patenţi (unelte de mână) / cleşti de tras sârma
(unelte de mână), plăci de păr, oale de turnare
(unelte de mână), cadre pentru fierăstraiele
de mână, dispozitive de cules fructele (unelte
de mână), tăietoare de fructe, curăţitoare de
fructe, ciocane cu capul rotund (unelte de mână),
unelte pentru împâslire (unelte de mână), unelte
pentru grădină, acţionate manual, sfredele
(unelte de mână), diamante pentru tăiat geamuri
(componente ale uneltelor de mână), fiare de
gofrare, dălţi (unelte de mână), unelte pentru
altoire (unelte de mână), unelte de gravat (unelte
de mână), pietre de şlefuit (unelte de mână) /
pietre de polizor (unelte de mână), pistoale
(unelte de mână), pistoale, acţionate manual,
pentru extrudarea masticurilor, meliţe (unelte de
mână), coase hainault, maşini de tuns părul de
uz personal, electrice sau neelectrice, maşini de
tuns părul pentru animale (ustensile de mână),
maşini de împletit părul, electrice, pensete pentru
îndepărtarea părului, ciocane (unelte de mână),
burghie de mână, acţionate manual, unelte de
mână, acţionate manual, ustensile de mână
pentru ondularea părului, pompe de mână,
mânere pentru uneltele de mână, acţionate
manual, harpoane, harpoane pentru pescuit,
lame de bisturiu (dălţi), săpăligi (unelte de
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mână), bărzi / securi pentru cioplit, burghie de
perforare (componente ale uneltelor de mână),
cuţite pentru cercuri (unelte de mână), cuţite
de vânătoare, dălţi pentru gheaţă, pulverizatoare
insecticid (unelte de mână) / atomizoare
insecticid (unelte de mână) / spray-uri insecticid
(unelte de mână), fiare (unelte de mână
neelectrice), fierăstraie mecanice, răzătoare
mandoline pentru bucătărie, gheare pentru
carne, aparate cu laser pentru îndepărtarea
părului, altele decât cele pentru scopuri
medicale, ciocan de urgenţă, mânere pentru
cuţite, cuţite*, polonice (unelte de mână), foarfeci
pentru gazon (ustensile de mână), curele pentru
ascuţit din piele, leviere, cricuri de ridicat,
acţionate manual, unelte pentru marcarea
animalelor / unelte pentru marcarea vitelor,
macete, ciocane de lemn (ustensile de mână),
seturi de manichiură, seturi de manichiură,
electrice, cavile de matisit, ciocane pentru zidari,
cuţite de mărunţit (unelte de mână) / cuţite de
descărnat (unelte de mână) / satâre (unelte
de mână), cutii şablon pentru tăiere la unghi
(unelte de mână), colectoare pentru monede,
mojare pentru sfărâmare (unelte de mână), dălţi
pentru scobituri, fiare pentru rindeluire, ciocane
de scos cuiele, acţionate manual / cleşti de
scos cuiele, acţionaţi manual, răngi pentru scos
cuie (unelte de mână), dornuri de găurit, cleşti
pentru unghii, pile de unghii, pile de unghii,
electrice, unghiere, electrice sau neelectrice,
pile ac, pistoale pentru etanşare neelectrice,
poansoane cu numere, cuţite de sculptat (unelte
de mână), cuţite de decojit, seturi de pedichiură,
bricege, unelte de perforare (unelte de mână),
târnăcoape, ciocane de abataj / buciarde, sape
(unelte de mână), perforatoare tip ac, cleşti,
cuţite pentru pizza, neelectrice, cuţite de rindea,
rindele, patenţi, fiare de polizat (unelte pentru
lustruit) / unelte de fier pentru lustruit, fiare
de capsulare (unelte de mână), foarfeci pentru
curăţare de crengi / foarfeci de grădină, foarfeci
pentru pomi, boxuri pentru pumn, cleşti de
perforat (unelte de mână), perforatoare (unelte
de mână), rindele de fălţuit, greble (unelte de
mână), pisăloage (unelte de mână) / pisăloage
pentru sfărâmat (unelte de mână), maiuri (unelte
de mână), raşpele (unelte de mână), dispozitive
cu clichet (unelte de mână), aparate de ras,
electrice sau neelectrice, doze pentru alezor,
alezoare, nituitoare (unelte de mână), ciocane
de nituit (unelte de mână), greble pentru nisip,
lame de fierăstrău (componente ale uneltelor
de mână), suporturi pentru fierăstraie, fierăstraie
(unelte de mână), cuţite pentru solzi, foarfeci,
raclete (unelte de mână), raclete pentru schiuri,
unelte de răzuit (unelte de mână), şurubelniţe,
neelectrice, dălţi pentru sculptori, inele pentru

coase, pietre pentru coase / pietre de ascuţit,
mânere pentru coase, coase, pietre pentru
şlefuit, oţeluri de ascuţit / oţeluri pentru cuţite,
instrumente de ascuţit, truse de bărbierit, lame
de foarfecă, foarfeci mecanice (ustensile de
mână), foarfeci de tuns, lopeţi (unelte de
mână), seceri, arme de mână, altele decât
armele de foc, baroase, cazmale (unelte de
mână), chei de buloane (unelte de mână) /
chei de piuliţe (unelte de mână), spatule
(unelte de mână), spatule pentru utilizare de
către artişti, linguri*, rigle (unelte de mână),
unelte de ştanţare (unelte de mână) / ştanţe
(unelte de mână), bastoane de amestecare
pentru amestecarea vopselei, ciocane pentru
piatră, instrumente de şlefuit, tacâmuri (cuţite,
furculiţe şi linguri) / articole pentru masă (cuţite,
furculiţe şi linguri), furculiţe de masă, cuţite de
masă, furculiţe şi linguri de plastic, cuţite de
masă, furculiţe şi linguri pentru bebeluşi, chei
tubulare de tip t, freze de înfiletare (unelte
de mână), extractoare de buruieni (unelte de
mână), desfăcătoare de conserve, neelectrice /
deschizătoare de conserve, neelectrice, curele
pentru unelte (suporturi), foarfeci de tăiat crengi,
făraşe (grădinărit), făraşe de grădină, bastoane /
bâte / bastoane pentru poliţişti, cuţite de tăiat
ţevi (unelte de mână), instrumente de tăiat ţevi,
pensete, feliatoare de legume, acționate manual/
mărunţitoare de legume, acționate manual, cuţite
pentru friptură, furculițe pentru friptură, cuţite
de legume, tocătoare de legume, spiralizatoare
de legume, acţionate manual, decojitoare de
legume, acţionate manual, menghine, furci
pentru plivit (unelte de mână), suporturi pentru
barele de ascuţit, foarfeci mari de grădină
(foarfeci), dispozitive de tăiat folia de pe dop
la sticla de vin, acţionate manual, dezizolatoare
pentru sârmă (unelte de mână), dispozitive
de întindere pentru sârma metalică (unelte de
mână).
9. Ochelari 3D, acumulatori, electrici, alarme
acustice / alarme sonore, cabluri acustice,
cuplaje acustice, adaptoare electrice, antene,
aerometre, aparate de analiză a aerului,
sonerii de alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre,
ampermetre, amplificatoare, baterii anodice /
baterii de înaltă tensiune, sisteme de avertizare
anti-furt, corpuri de iluminat (electricitate),
mănuşi din azbest pentru protecţia împotriva
accidentelor, receptoare audio şi video, interfeţe
audio, mixere audio, monitoare pentru bebeluşi,
cântare pentru bebeluşi, genţi adaptate pentru
laptopuri, cântare (balanţe romane) / balanţe
(bascule romane), dispozitive de echilibrare,
cititoare de coduri de bare, barometre,
cântare de baie, baterii, electrice, pentru
vehicule / acumulatoare, electrice, pentru
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vehicule, baterii de aprindere, baterii, electrice,
baterii pentru ţigările electronice, recipiente
pentru baterii / recipiente pentru acumulatoare,
cutii pentru baterii / cutii pentru acumulatoare,
încărcătoare de baterii, sonerii (dispozitive de
avertizare), binocluri, aparate pentru respiraţie
subacvatică, lacăte electronice, sirene, dulapuri
pentru difuzoare, cabluri, electrice, camere
video, rigle gradate pentru tâmplari, carcase
special realizate pentru aparate şi instrumente
de fotografiat, carcase pentru telefoanele
inteligente, încărcătoare pentru acumulatoare
electrice, încărcătoare pentru ţigările electronice,
cabluri coaxiale, comutatoare, dispozitive
de memorie pentru calculatoare, tastaturi
pentru calculatoare, dispozitive periferice pentru
calculator, brăţări inteligente (instrumente de
măsurare), conectori (electricitate), lentile
de contact, contacte, electrice, panouri de
comandă (electricitate), conectori, electrici,
sârmă de cupru, izolată, contoare / aparate
de măsură, cuploare, electrice / conexiuni,
electrice, capace pentru ieşirile electrice, huse
pentru telefoanele inteligente, huse pentru
asistenţii personali digitali (apd), huse pentru
calculatoarele tabletă, redresoare de curent,
magneţi decorativi, detectoare, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, busole, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare
a distanţei / aparate pentru înregistrarea
distanţei, cutii de distribuţie (electricitate),
panouri de distribuţie (electricitate), console
de distribuţie (electricitate), măşti pentru
scufundare, costume de scufundare, fluiere
pentru câini, sonerii electrice pentru uşi,
dozatoare / dozimetre, tuburi de protecţie
pentru cablurile de electricitate, materiale pentru
reţelele electrice (fire de sârmă, cabluri),
şine electrificate pentru montarea spoturilor,
garduri electrificate, panouri informative cu afişaj
electronic, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, sisteme electronice de control al
accesului pentru uşile cu interblocare, ochelari
de protecţie, extinctoare de incendiu, furtun
de incendiu, siguranţe, aparate de măsurare,
căști pentru comunicare la distanță, senzori
de parcare pentru vehicule, chingi tip ham
ajutătoare la ridicat greutăți, videoproiectoare,
sisteme de poziţionare globală (gps), mănuşi
de protecţie împotriva accidentelor, ochelari
de protecţie pentru sporturi, kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, căşti de protecţie
pentru sporturi, căşti de radio, difuzoare sirenă,
hidrometre, higrometre, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă /
dispozitive electrice pentru pornirea de la

distanţă, indicatoare automate pentru presiune
joasă în anvelope, detectoare cu infraroşu,
invertoare (electricitate), genunchiere pentru
muncitori, instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
regulatoare de lumină, electrice, indicatoare
electronice cu emisie de lumină, diode cu
emisie de lumină (led), balasturi pentru
iluminat, limitatoare (electricitate), încuietori,
electrice, difuzoare, lanterne magice, magneţi,
lupe (optică), trasatoare paralele (tâmplărie),
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, instrumente de măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de jocuri
video, instrumente meteorologice, microfoane,
microscoape, oglinzi (optică), modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri / suporturi pentru
mouse, ace pentru pick-upuri / ace de
pick-up, vizoare (lupe) pentru uşi, prize
electrice, calculatoare de buzunar, playere
media portabile, aparat de măsurare cu precizie,
balanţe de precizie, manometre, aparate de
măsurare a presiunii, indicatoare de presiune,
ecrane de proiecţie, aparate de proiecţie,
dispozitive de protecţie împotriva accidentelor
pentru uz personal, căşti de protecţie, măşti de
protecţie*, butoane pentru sonerii, indicatoare
de cantitate, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie
pentru radiotelefonie, aparate pentru măsurarea
distanţelor / telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, articole de îmbrăcăminte
reflectorizante, pentru prevenirea accidentelor,
veste de siguranţă reflectorizante, aparate de
reglare, electrice, relee, electrice, dispozitive
pentru control de la distanţă, cartuşe de
cerneală, neumplute, pentru imprimante sau
fotocopiatoare, instrumente de măsurare a
înălţimii, cap de manechin pentru cursuri de
coafor (material didactic), senzori piezoelectrici,
diode organice electroluminescente (oled), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice
(qled), suporturi adaptate pentru laptopuri,
articole pentru acoperirea capului sub formă
de căști de protecție, rezistenţe, electrice,
măşti de protectie respiratorie pentru purificarea
aerului, măşti de respiraţie, altele decât cele
pentru respiraţia artificială, măsurătoare pentru
inele, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranţă / plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente sport, salinometre, aparate de
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navigaţie prin satelit, cântare, cântare analizoare
de greutate, scanere (echipamente de procesare
a datelor), calibre pentru şuruburile cu filet, semi-
conductoare, încălţăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, sonerii de
semnalizare, lămpi de semnalizare, panouri
de semnalizare, luminoase sau mecanice,
fluiere de semnalizare, geamanduri de
semnalizare, semnale, luminoase sau mecanice,
indicatoare mecanice, indicatoare, luminoase,
huse pentru laptopuri, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare /
clinometre / indicatori de pantă / inclinometre,
ochelari inteligenţi, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, detectoare de fum, baterii solare,
panouri solare pentru producerea de energie
electrică, căşti pentru sudori, sonare, aparate
de transmitere a sunetelor, aparate de
înregistrare a sunetelor, aparate de reproducere
a sunetelor, instrumente de localizare a
sunetului, portavoce, lanţuri pentru ochelari,
şnururi pentru ochelari, lentile pentru ochelari,
rame pentru ochelari, tocuri pentru ochelari,
ochelari, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, stative pentru aparatele
foto, subwoofere, ochelari de soare, tablouri
de distribuţie, întrerupătoare, electrice, rigle în
formă de t (teuri) pentru măsurare, indicatoare
de temperatură, instrumente şi maşini pentru
testarea materialelor, aparate de testare, nu
cele pentru scopuri medicale, dispozitive pentru
combaterea furturilor, electrice, termometre,
nu cele pentru scopuri medicale, termostate,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
cartuşe de toner, neumplute, pentru imprimante
şi fotocopiatoare, transformatoare (electricitate),
trepiede pentru aparatele de fotografiat, unităţi
flash usb, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, aparate
de înregistrare video, ecrane video, monitoare
video pentru bebeluşi, dispozitive de protecţie
împotriva supratensiunii, voltmetre, staţii radio
portabile (walkie-talkie), instrumente şi aparate
de cântărire, greutăţi, alarme cu fluier, conuri
de vânt pentru indicarea direcţiei vântului, fire,
electrice, măşti de protecţie pentru muncitori.
11. Aparate de odorizare a aerului, aparate
de răcire a aerului, preîncălzitoare de aer,
uscătoare cu aer, instalaţii de filtrare a aerului,
aparate de aer condiţionat pentru vehicule,
supape de aer pentru instalaţiile de încălzire cu
abur, aparate şi maşini de purificare a aerului,
sterilizatoare de aer, friteuze cu aer, instalaţii
de aer condiţionat, aparate de aer condiţionat,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat) / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), duze anti-stropire

pentru robinete, aparate de filtrare pentru acvarii,
încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru acvarii,
autoclave, electrice, pentru gătit / oale sub
presiune, electrice, cuptoare pentru brutărie,
grătare, căzi de baie, căzi de baie pentru băi
de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie / instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare
pentru pat, aparate pentru răcirea băuturilor,
lumini pentru biciclete, bideuri, pături, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de cazan
(tuburi) pentru instalaţiile de încălzire, cazane,
altele decât componentele maşinilor, aparate de
prăjit pâinea / prăjitoare de pâine, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, arzătoare pentru
lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări, covoare
încălzite electric, corpuri de iluminat pentru
plafoane, radiatoare de încălzire centralizată,
candelabre, canale de fum pentru coşuri,
suflante pentru coşurile de fum, lampioane
chinezeşti, fântâni de ciocolată, electrice, articole
de îmbrăcăminte încălzite electric, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini
de cafea, electrice, bobine (componente ale
instalaţiilor de distilare, încălzire sau răcire),
ustensile pentru gătit, electrice, aragazuri /
maşini de gătit, aparate şi instalaţii de gătit,
inele pentru gătit, plite electrice, cutii de răcire,
electrice / răcitoare, electrice, instalaţii de
răcire pentru apă, instalaţii de răcire pentru
lichide, maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii
şi echipamente de răcire, vane (încălzire),
friteuze, electrice, dispozitive de dezgheţare
pentru vehicule, lămpi terapeutice, nu pentru
scopuri medicale, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
capsule de cafea, goale, pentru aparate
electrice de cafea, tuburi de descărcare, pentru
iluminat, electrice, dozatoare de substanţe
dezinfectante pentru toalete, aparate de
dezinfectare, aparate de distilare, lanterne
pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii
cu picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive / ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, filtre pentru aerul condiţionat,
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filtre pentru apa potabilă, şeminee, domestice,
fitinguri, formate, pentru cuptoare / fitinguri
formate pentru cuptoare, torţe, instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare / cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, arzătoare pe gaz, boilere cu gaz,
lămpi cu gaz, condensatoare de gaz, altele decât
componentele maşinilor, arzătoare germicide,
lămpi germicide pentru purificarea aerului,
aparate pentru încălzirea lipiciului, uscătoare
de păr, aparate de uscare a mâinilor pentru
băi, lanterne pentru cap / lămpi portabile cu
fixare pe cap, faruri pentru automobile, cămine,
acumulatoare de căldură, regeneratoare de
căldură, schimbătoare de căldură, altele decât
componentele maşinilor, pompe de căldură,
pistoale cu aer cald, încălzitoare pentru vitrine,
încălzitoare pentru băi, încălzitoare pentru
vehicule, încălzitoare pentru fiare, încălzitoare,
electrice, pentru biberoane, aparate de încălzire,
instalaţii de încălzire, instalaţii de încălzire
(apă) / instalaţii pentru încălzirea apei, cazane
de încălzire, aparate de încălzire pentru
combustibili solizi, lichizi sau gazoşi, aparate
de încălzire, electrice, elemente de încălzire,
plite de încălzire, aparate de încălzire pentru
dezgheţarea parbrizelor la vehicule, perne cu
încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale / pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, maşini de gătit (cuptoare),
lămpi de laborator, carcase pentru lămpi /
cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile / cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru

controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(led), brichete, instalaţii de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun / instalaţii electrice pentru
pomul de crăciun, lumini pentru automobile /
lumini de automobile, aparate de încărcare
pentru cuptoare, generatoare de microbule
pentru băi, cuptoare cu microunde (aparate de
gătit), cuptoare cu microunde pentru scopuri
industriale, robinete pentru ţevile de apă /
robineţi pentru ţevile de apă, lumini pentru
motociclete, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de apă
sub presiune, radiatoare, electrice, radiatoare
(încălzire), dulapuri frigorifice, maşini şi aparate
de refrigerare, camere de refrigerare / răcitoare
de tip walk-in, containere frigorifice, aparate
şi instalaţii de refrigerare, vitrine frigorifice,
frigidere, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
reflectoare, cabine de duş, duşuri, chiuvete, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, ciorapi,
încălziţi electric, sterilizatoare, distilatoare, sobe
(aparate de încălzire), lămpi stradale, aparate
de clorinare pentru piscine, robinete pentru
ţevi şi conducte / robineţi pentru ţevi şi
conducte, robinete/ robineţi, ventile termostatice
(componente ale instalaţiilor de încălzire), vase
de toaletă, scaune de toaletă, toalete, portabile,
toalete (closete cu apă) / closete cu apă, lanterne
electrice / lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, lămpi cu raze ultraviolete, nu cele
pentru scopuri medicale, pisoare ca obiecte
sanitare, faruri de vehicule, reflectoare de
vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
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instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, aparate
de filtrare a apei, sterilizatoare de apă, instalaţii
de tragere a apei / dispozitive de evacuare a
apei din rezervoarele de toaletă, aparate de
captare a apei, instalaţii de irigat, automate,
maşini de irigat pentru scopuri agricole, aparate
cu jet de apă, vitrine pentru depozitarea vinurilor,
electrice, aparate electrice pentru fabricarea
iaurtului, dezumidificatoare.
12. Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, dispozitive anti-reflexie pentru
vehicule / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule, lanţuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, capote
de automobile, lanţuri de automobile, anvelope
de automobile, coşuri adaptate pentru biciclete,
cricuri de bicicletă, lanţuri de bicicletă, ghidoane
de bicicletă, anvelope de bicicletă, frâne de
bicicletă, apărătoare de noroi pentru bicicletă,
manivele de bicicletă, pedale de bicicletă, roţi
de bicicletă, şei de bicicletă, cadre de bicicletă,
sonerii de bicicletă, remorci pentru bicicletă,
cărucioare pentru animale de companie,
scutere electrice cu autobalans, monocicluri cu
autobalans, clipsuri pentru capota vehiculelor /
clipsuri pentru capota vehiculelor, suporturi
de pahare pentru vehicule, biciclete, biciclete
electrice, ambarcaţiuni, bări de protecţie pentru
automobile, canoe, capace pentru rezervoarele
de combustibil ale vehiculelor, cărucioare de
transport, brichete pentru automobile, cărucioare
de curăţenie, clipsuri adaptate pentru fixarea
pieselor auto în caroserie, betoniere, huse
pentru volanul vehiculului, saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioare / saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioarele de copii, cărucioare de
manipulare, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ştergătoare de faruri, claxoane pentru vehicule,
sănii, piuliţe pentru roţile vehiculului, portbagaje
pentru vehicule, plase de portbagaj pentru
vehicule, cricuri de motocicletă, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, vâsle, padele pentru
canoe, coşuri adaptate pentru motociclete,
cărucioare pentru copii, trotinete (vehicule),
huse pentru cărucioarele de copii, copertine
pentru cărucioarele de copii, plase împotriva
ţânţarilor adaptate pentru cărucioarele de copii,
cărucioare de copii, oglinzi retrovizoare, alarme
de marşarier pentru vehicule, jante pentru roţi
de bicicletă, jante pentru roţi de vehicule,
carucioare tip cuşcă cu role, huse pentru şeile
bicletelor, huse pentru şeile motocicletelor, genţi
de şa adaptate pentru biciclete, centuri de

siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, cărucioare de
cumpărături, oglinzi laterale pentru vehicule,
semnalizatoare pentru vehicule, suporturi de
schiuri pentru maşini, cuşete de dormit pentru
vehicule, cuşete de dormit, sănii (vehicule),
huse pentru roata de rezervă / huse pentru
anvelope de rezervă, parasolare adaptate pentru
automobile, obloane ridicătoare (componente
ale vehiculelor de teren) / hayoane acţionate
electric (componente ale vehiculelor de teren),
sisteme de tractare pentru vehicule, triciclete,
cărucioare cu două roţi / cărucioare de
bagaje / cărucioare de magazie, anvelope pentru
roţile vehiculului, tapiţerii pentru vehicule, huse
pentru vehicule (formate), roabe, ştergătoare de
parbriz, cărucioare.
20. Perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne gonflabile / pneumatice, nu
cele pentru scopuri medicale, saltele cu aer,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile / pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii / leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi / culcuşuri pentru animalele
de gospodărie, paturi*, schelete de paturi din
lemn, bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice / lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru cărţi
(mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi pentru
sticle, capse pentru sticle, nemetalice, capace
pentru sticle, nemetalice / dopuri pentru sticle,
nemetalice, cutii din lemn pentru sticle, cutii
din lemn sau plastic, cleme, nemetalice, pentru
mobilă, monturi pentru perii, bare de protecţie
pentru pătuţurile de copii, altele decât lenjeria
de pat, busturi din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, saltele de camping, suporturi pentru
butoaie, nemetalice, şezlonguri, comode, cutii
pentru jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
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nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine /agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige
de agăţat, nemetalice / cârlige, nemetalice,
pentru suporturile de haine, cuiere, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, console,
canistre, nemetalice, pentru combustibil lichid,
containere, nemetalice (depozitare, transport),
dopuri de plută pentru sticle, dopuri de
plută, fildeş vegetal, portmantouri, pătuţuri
pentru copii, tejghele (mese), huse pentru
îmbrăcăminte (garderobă), lădiţe, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi
de prezentare, divane, cuşti pentru câini,
fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare
pentru uşile de la intrare, nemetalice, opritoare
pentru uşi, nu din metal sau din cauciuc,
încuietori pentru uşi, nemetalice, uşi pentru
mobilă, dibluri, nemetalice / cepuri (ştifturi),
nemetalice / ştifturi (cepuri), nemetalice, mese
de proiectare, sifoane de scurgere (supape)
din plastic, mese de toaletă, borduri din plastic
pentru mobilă, gherghefuri, ventilatoare pentru
uz, neelectrice, picioare pentru mobilă, figurine
(statuete) din lemn, ceară, ipsos sau plastic /
statuete din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
dulapuri pentru dosare, coşuri de pescuit,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi pentru
flori (mobilă), suporturi pentru furaje, tabureţi,
panouri despărţitoare (mobilă), mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă /
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetalice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie,
coşniţe (coşuri) pentru transportul obiectelor,
oglizi de mână (oglinzi de toaletă), catarge
pentru steaguri de mână, nemetalice, paleţi de
manipulare, nemetalici, suporturi pentru pălării,
perne pentru rezemarea capului bebeluşului,
perne pentru formarea capului bebeluşului,
tetiere (mobilă), scaune înalte pentru bebeluşi,
balamale, nemetalice, numere pentru case,
nemetalice, neluminoase, paturi hidrostatice, nu

cele pentru scopuri medicale / paturi cu apă,
nu cele pentru scopuri medicale, brăţări de
identificare, nemetalice, imitaţie de carapace de
broască ţestoasă, dulapuri de cartotecă (mobilă),
jaluzele interioare (mobilă) / obloane interioare
(mobilă), premergătoare, obiecte publicitare
gonflabile, mobilă gonflabilă, canistre pentru
combustibil, nemetalice, organizatoare pentru
bijuterii, cuşti pentru animalele de gospodărie,
panouri de agăţat cheile, butoane rotative,
nemetalice, etichete din plastic, scări din lemn
sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre, cutii
de scrisori, nu din metal sau zidărie, rafturi
de bibliotecă, paleţi de încărcare, nemetalici,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste, mese
pentru masaj, covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete / covoraşe detaşabile sau protecţii
pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea cărnii,
dulapuri pentru medicamente, oglinzi (lupe),
elemente mobile (decoraţiuni), cuibare / căsuţe
pentru animalele de gospodărie, cuibare /
căsuţe, standuri pentru ziare, piuliţe, nemetalice,
mobilă de birou, recipiente pentru colectarea
uleiului uzat, nemetalice, containere pentru
ambalare din plastic, jaluzele interioare din
hârtie/ rulouri interioare din hârtie, perne
pentru animalele de companie, rame pentru
tablouri, colţare pentru ramele de tablouri /
suporturi de susţinere pentru tablouri (rame),
perne (de dormit), placarde din lemn sau
plastic, rampe de plastic pentru vehicule, rafturi
pentru farfurii, ţarcuri de joacă pentru bebeluşi,
dopuri, nemetalice / cepuri, nemetalice, dopuri
(dibluri), nemetalice / elemente de fixare de
perete, nemetalice, piloni, nemetalici, scripeţi
din plastic pentru jaluzele, rafturi (mobilă),
ratan, stuf (materiale împletite), bobine de
lemn pentru fire textile, mătase, cordoane,
rezervoare, nu din metal şi nici din zidărie /
bazine, nu din metal şi nici din zidărie, nituri,
nemetalice, închizători pentru fixarea ferestrei,
nemetalice, capre de tăiat lemne, fierăstraie
cu masă (mobilă), mobilier şcolar, suporturi
pentru ascuţit ghearele, pentru pisici, ecrane de
protecţie pentru şeminee (mobilă), ecrane de
protecţie (mobilă), capace filetate, nemetalice,
pentru sticle, şuruburi, nemetalice, capace de
etanşare, nemetalice, scaune / bănci (scaune),
scaune din metal, rame de lemn pentru stupi,
banchete, scoici, rafturi pentru dulapurile de
registratură, rafturi pentru depozitare, unităţi
de rafturi, vitrine (mobilă), scaune de duş,
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn
sau plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit / saltele
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de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, bare pentru fixarea mochetei pe
trepte, araci, nemetalici, pentru plante sau
arbori, birouri de lucrat în picioare, suporturi
pentru maşinile de calculat, statui din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, doage de lemn,
scaune cu trepte, nemetalice, trepte (scări),
nemetalice, taburete, dopuri, nu din sticlă, metal
sau cauciuc, saltele din paie, împletituri din
paie, blaturi de mese, mese, mese din metal,
manechine pentru croitori / manechine pentru
croitorese / manechine, cepuri, nemetalice,
pentru butoaie / robinete cu cep, nemetalice,
pentru butoaie, cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi
pentru corturi, nemetalici, jaluzele interioare
din material textil/ rolete interioare din material
textil, cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape,
fixe, nemetalice / dozatoare de prosoape,
nemetalice, fixe, suporturi de prosoape (mobilă),
paleţi de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă) / mese
cu rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris / rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut/ rolete
interioare din lemn ţesut, mese de scris, sertare
pentru mobilă, vestiar pentru bagaje.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme

(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice
şi neelectrice, sticle, boluri (bazine) / bazine
(boluri), cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz
casnic, tocătoare pentru pâine, cutii pentru
pâine, mânere pentru mături, mături, articole
de periat, materiale pentru fabricarea periilor,
perii*, perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi /
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, site de strecurat (ustensile de uz
casnic), instrumente de curăţare, acţionate
manual, câlţi pentru curăţat, clapete de
închidere pentru capacele borcanelor, cârpe
pentru spălarea pardoselilor, cârlige de rufe,
întinzătoare pentru îmbrăcăminte / întinzătoare
pentru îmbrăcăminte, cârpe de curăţare / pânze
de curăţare, suporturi de pahare, nu din hârtie
sau material textil, agitatoare de cocktailuri,
amestecătoare pentru cocktailuri, râşniţe de
cafea, acţionate manual, servicii de cafea
(articole de masă), filtre de cafea, neelectrice,
cafetiere de aragaz, neelectrice, căni pentru
cafetiere, neelectrice, puşculiţe pentru monede,
pungi cu gel pentru răcirea alimentelor şi a
băuturilor, huse pentru piepteni, piepteni pentru
animale, piepteni, piepteni electrici, pungi pentru
ornat pentru cofetari (pungi pentru cofetărie),
recipiente pentru uz casnic sau de bucătărie,
forme pentru copt, forme pentru fursecuri
(biscuiţi), borcane pentru fursecuri, seturi de oale
pentru gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale
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de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii / capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băut de
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi / găleţi de
gunoi / pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de
praf, neelectrice, cârpe de şters praful (pânze),
vase de lut / faianţă, cratiţe din lut, suporturi
pentru ouă, separatoare de ouă, neelectrice,
pentru uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată
în construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene,
perii pentru gene, pămatufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, figurine din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă / statuete
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
sticle / butelci, suporturi pentru plăcile de păr,
aţă dentară, ghivece de flori, învelitori pentru
ghivecele de flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu
din hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă (recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante

(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă /
răcitoare (frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor), acvarii
de interior / bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri /
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare / carafe, fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, perii pentru
abajururi, pieptăţi cu dinţi rari pentru păr, masuţe,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor /
mănuşi de bucătărie / mănuşi de grătar,
sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite pentru
patiserie, râşniţe de piper, acţionate manual,
piperniţe, arzătoare pentru uleiuri parfumate,
pulverizatoare de parfum / atomizoare pentru
parfumuri, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte / tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului) /
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăci de sticlă (material
brut), farfurii de protecţie pentru ca laptele să
nu dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
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de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice /
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/ solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă / lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit / suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare de
săpun, savoniere / vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi de
condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi pentru
uz casnic, stropitori, suporturi pentru cădiţele de
bebeluşi portabile, statui din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lână de oţel pentru
curăţare, cratiţe (acoperite), site / strecurători
pentru uz casnic, paie pentru băut / paie pentru
băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr, seringi
pentru udarea florilor şi plantelor / stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau
din material textil, articole de masă, altele decât
cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe / căni înalte
cu capac, perii de smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole
de masă), infuzoare de ceai / infuzoare în
formă de bilă pentru ceai, strecurători de ceai,
huse pentru ceainic, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj / genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă / igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă / igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape / bare şi
inele pentru prosoape, tăvi din hârtie, pentru
uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),

prese pentru pantaloni, urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre de sticlă din
siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
neelectrice, scânduri pentru spălarea rufelor,
ligheane/ciubere pentru spălarea rufelor, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, dispozitive
de udare / dispozitive de stropit, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, mănuși abrazive pentru curățat
pielea.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
și servicii de vânzare online în legătură cu
produsele din clasele 6, 7, 8, 9, 11, 12, 20, 21,
22, 27, 28.
22. Plase pentru hrănirea animalelor / pentru
fân, copertine din materiale textile, copertine
din materiale sintetice, pungi (plicuri, săculeţi)
din material textil, pentru ambalat, aţă
de legare, nemetalică, pentru uz agricol,
legături, nemetalice, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor / hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice,
frânghii pentru tractarea maşinii, cabluri pentru
atârnarea tablourilor, prelate pentru camuflaj,
cearşafuri pentru acoperit împotriva prafului /
cârpe de protecţie pentru podele sau mobilă,
hamace, saci pentru rufe, benzi cu bride
pentru jaluzelele veneţiene / benzi cu bride
sau panglici din material textil pentru jaluzelele
veneţiene, liber, saci poştali, saci din plasă
pentru spălarea rufelor, ţarcuri din plasă pentru
creşterea peştilor, plase de camuflaj, plase,
jaluzele exterioare din material textil, materiale
pentru ambalare (amortizare, umplutură), nu
din cauciuc, plastic, hârtie sau carton, sfori
pentru ambalare, frânghii pentru ambalare,
materiale de căptuşire, nu din cauciuc, plastic,
hârtie sau carton / umplere, nu din cauciuc,
plastic, hârtie sau carton, fibre de plastic
pentru utilizare la produsele textile, rafie, scări
de frânghie, frânghii, nemetalice, frânghii, saci
pentru transportul şi depozitarea materialelor în
vrac, sfori pentru legat snopi, chingi, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, laţuri (plase),
împletituri din paie pentru sticle / învelitori din
paie pentru sticle / ambalaje, din paie, pentru
sticle, sfori, benzi pentru legat via, prelate,
corturi, fibre textile, fire, nemetalice, pentru
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împachetare sau legare, sfori pentru plase,
prelate pentru vehicule, neformate.
27. Gazon artificial, covoraşe de baie, substrat
de covor, covoare pentru automobile / covoare
pentru automobile, covoare / carpete, carpete
agăţate pe pereţi, nu din material textil, covoraşe
de intrare, învelitori de pardoseală, protecţii
pentru pardoseli, rezistente la foc, pentru
şeminee şi grătare, covoare pentru gimnastică /
saltele pentru gimnastică, linoleum, covoraşe /
preşuri, covoare din frânghii împletite pentru
pârtiile de schi, covoare antiderapante, covoare
din stuf, tapet din material textil, învelitori de
pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru yoga.
28. Articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de crăciun, blocatoare pentru urcarea pe
coardă (echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table,
genţi special concepute pentru schiuri, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru pomul
de crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de billiard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, carduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism /
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi
de box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri
de construcţie, plase pentru fluturi, paravane
de camuflaj (articole sportive), suporturi de
lumânări pentru pomii de crăciun, capse pentru
pistoale (jucării), măşti de carnaval, cretă
pentru tacurile de biliard, jocuri de şah, table
de şah, extensoare pentru piept (aparate de
exerciţii) / aparate de exerciţii (extensoare),
jetoane pentru jocurile de noroc, pomi de
crăciun din material sintetic, pocnitori cu surprize
specifice crăciunului (noutăţi pentru petrecere),
suporturi pentru pomii de crăciun, hamuri pentru
alpinişti, mese de biliard acţionate cu fise,
confeti, truse de magie, manete de comandă
pentru consolele de jocuri, manete de comandă
pentru jucării, numărători (discuri) pentru jocuri,
coşuri de prins peşte (capcane de pescuit), genţi
de cricket, pahare pentru zaruri, darts, momeli
pentru vânătoare sau pescuit / nade pentru
vânătoare sau pescuit, zaruri, discuri pentru
sporturi, unelte pentru refacerea gazonului
(accesorii de golf) / unelte pentru remedierea

găurilor din gazon (accesorii de golf), păpuşi,
biberoane pentru păpuşi, paturi pentru păpuşi,
case de păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi,
camere de păpuşi, domino, table de dame,
dame (jocuri), drone (jucării), gantere, canturi
de schiuri, protecţii pentru cot (articole sportive),
ţinte electronice, carusele pentru parcurile de
distracţii, cârlige pentru peşte, instrumente de
pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, corzi
pentru rachete, gută pentru pescuit, aparate
de gimnastică, giroscoape şi stabilizatoare de
zbor pentru modelele de aeronave, deltaplane,
jocuri cu potcoave, fluiere pentru vânătoare,
patine de gheaţă, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protecţii pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, mah-jong,
bile de sticlă pentru jocuri, măşti (obiecte de
divertisment), catarge plăcile de windsurf cu
velă, păpuşi matrioska, suspensoare de sport
pentru bărbaţi (articole sportive), ace de pompe
pentru umflarea mingilor de joacă, plase pentru
sporturi, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, jucării cu caracter de noutate pentru a
face glume, ornamente pentru pomii de crăciun,
cu excepţia instalaţiilor, lumânărilor şi produselor
de cofetărie, pachinko, plăci de padelă, pălării
din hârtie pentru petreceri, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, machete de vehicule
la scară, seturi de machete la scară (jucării),
momeli cu miros pentru vânătoare sau pescuit,
scutere (jucării), apărători de tibie (articole
sportive), fluturaşi (de badminton), skateboard-
uri, legături pentru schiuri, schiuri, popice, popice



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
27/08/2021-29/08/2021

(jocuri), praştii (articole sportive), topogane
(obiecte de divertisment), automate (maşini
de jocuri), globuri de zăpadă, snowboard-uri,
rachete de zapadă, bule de săpun (jucării),
protecţii pentru tălpile clăparilor pentru mersul
pe jos, titirezi (jucării), trambuline (articole
sportive), blocuri de start pentru sporturi,
biciclete staţionare de antrenament, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.

───────

(210) M 2021 06290
(151) 27/08/2021
(732) TAMAS TOTH, STR. POET

GRIGORE ALEXANDRESCU NR.
33, AP. 4, JUDEȚUL CLUJ, MUN.
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
ANDREI-RAUL CHIOREAN,
COM. BUCIUMI NR. 32, JUDEȚUL
SĂLAJ, SAT BUCIUMI, SĂLAJ,
ROMANIA

(540)

Parfumeria
Orientală EST. 2019

(531) Clasificare Viena:
07.01.01; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
27.07.01; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2021 06291
(151) 27/08/2021
(732) NORAD TIME SRL, STR. ION

LUCA CARAGIALE NR. 8, JUD.
CARAȘ SEVERIN, REȘIȚA,
ROMANIA

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

(540)

KRASSBURGER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii oferite de fast-
fooduri, servicii de fast food la pachet, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii de restaurant și bar, servicii
oferite de snack-baruri, servire de alimente
și băuturi, servicii oferite de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
servicii oferite de închiriere de echipament de
catering, servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, preparare de
mâncăruri, prepararea mâncării, prepararea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
27/08/2021-29/08/2021

alimentelor, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, localuri tip snack-bar, servicii
contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii oferite de baruri,
servicii de ceainărie, servicii de terasă berărie,
servicii oferite de cafenele, servicii oferite de
rotiserii, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, rezervări la restaurant, rezervări pentru
restaurante și mese, furnizarea de recenzii
despre restaurante, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 06292
(151) 27/08/2021
(732) ZOOM TOYS SRL, STRADA

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

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ
1, BIROU 1.02, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)
AVALEEA

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

11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire
și uscare personală, arzătoare, boilere și
încălzitoare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipament pentru răcire și înghețare,
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, instalații de uscare,

instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate.
16. Hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, obiecte de artă
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, materiale pentru filtrare din hârtie.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de iluminat și reflectoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru bronzat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate pentru încălzire și uscare
personală, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu echipament
pentru răcire și înghețare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații de uscare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie și carton, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale și mijloace
pentru decorare și artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu obiecte de artă
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale pentru filtrare din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, jocuri și articole de joacă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
și echipament de sport, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate pentru
parcuri de distracții și terenuri de joacă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de iluminat și reflectoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate pentru bronzat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
pentru încălzire și uscare personală, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu arzătoare, boilere și încălzitoare, servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
echipament pentru răcire și înghețare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu instalații de
uscare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hârtie și carton, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu materiale și
mijloace pentru decorare și artă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu obiecte de artă și figurine din
hârtie și carton și machete arhitectonice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale pentru filtrare din hârtie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării, jocuri și articole de joacă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole și echipament de sport, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri de
joacă.

───────

(210) M 2021 06293
(151) 27/08/2021
(732) PATRIMONIC INTERNATIONAL,

STR. FRAŢII CĂTINA NR. 2,
BL. C3, SC. C, ET. 4, AP. 10,
JUD. ARGEŞ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

PATRIMONIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.09.02

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

6. Mulaje artistice din bronz.
───────

(210) M 2021 06295
(151) 27/08/2021
(732) PRIMACOM SRL, STR.

BARAJULUI NR.5, JUD. MUREŞ,
TÂRGU-MUREȘ, 540191, MUREȘ,
ROMANIA

(740) SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR.3,
BL. D8, AP.31, JUD. CLUJ, DEJ,
405200, CLUJ, ROMANIA

(540)

Transylvanian GOURMET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

29. Cârnați cu condimente și mironedii, pateuri
cu condimente unice, specialități crude-uscate
cu mirodenii.

───────

(210) M 2021 06296
(151) 28/08/2021
(732) SC SCUTECILA SRL, DRUMUL

FERMEI 67C, ET 1 AP 8, JUD.
ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

bebe SEF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.14
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(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 297C), galben (Pantone
134C), alb, negru

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante.
8. Cuțite, furculițe și linguri.
9. 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, 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.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, articole
ortopedice, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
18. Piele și imitații de piele, genți de voiaj și de
transport, umbrele și parasolare.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlărie,
porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

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 06297
(151) 29/08/2021
(732) FILMCOLORAT STUDIO SRL,

STR EUGEN LOVINESCU
38-40, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
FilmColorat Studio

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

41. Servicii de producție video, producție audio,
video și multimedia și fotografie, producție audio
și video și fotografie.

───────

(210) M 2021 06298
(151) 29/08/2021
(732) WINE360 ONLINE SRL, DRUMUL

BALTA ARIN, NR. 6-24, CLADIREA
2C, BIROUL 68, SECTOR 3,
BUCURESTI, 032623, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #a72c2a),
negru (HEX #000000), alb (HEX #ffffff)

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

42. Artă grafică și design, conceperea numelor
comerciale, conceperea numelor de marcă,
concepție grafică de materiale promoționale,
design vizual, design grafic.

───────

Wine360.ro
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(210) M 2021 06299
(151) 29/08/2021
(732) ASOCIATIA SOCIETATEA

MUSICA ANTICA, CALEA
SAGULUI 43, AP. 39, JUD TIMIŞ,
TIMISOARA, 300496, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

FESTIVALUL DE
MUZICA VECHE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 22.01.25

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

41. Spectacole muzicale live (divertisment),
spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, prezentare de spectacole muzicale,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct.
45. Concesiune de licențe de spectacole
muzicale.

───────

TIMISOARA 
SOCIETATEAMUSICA 

ANTICA


