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Cereri Mărci publicate în 04/11/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07377 26/10/2021 IOANA NICOLETA CIOBANU IUNO

2 M 2021 07397 26/10/2021 BOGDAN MITRICA LION RECYCLE

3 M 2021 07544 26/10/2021 SIRCA SA SIRCA

4 M 2021 07703 26/10/2021 PROLUX SRL P PALAS BOUTIQUE HOTEL

5 M 2021 07704 26/10/2021 ARINVEST HOLDING SRL

6 M 2021 07705 26/10/2021 GREEN VISION THIRTEEN
S.R.L.

Lili Vanili ITALIAN ICE CREAM

7 M 2021 07706 26/10/2021 ZOM TAXI SRL fumezextra.ro

8 M 2021 07707 26/10/2021 ESCO ELECTRIC LIGHT SRL electric light

9 M 2021 07708 26/10/2021 GREEN VISION THIRTEEN
S.R.L.

LILI'S CAFE.BAR.RESTAURANT

10 M 2021 07709 26/10/2021 LILA ROSSA ENGROS SRL Lila Care

11 M 2021 07710 26/10/2021 ARINVEST HOLDING SRL OLD TOWN SNAIL

12 M 2021 07711 26/10/2021 ANDREI-PETRE
TONCIULESCU

Garaj Mini

13 M 2021 07712 26/10/2021 SISTEME DE VENTILATIE SRL HVAC SYSTEMS State of the art
systems

14 M 2021 07713 26/10/2021 MARSILIAN TECHNOLOGIES
SRL

Docendo

15 M 2021 07714 26/10/2021 MARSILIAN TECHNOLOGIES WANDERMA

16 M 2021 07715 26/10/2021 VNX WINE EXPERT SRL BIBLIOTECA DE VINURI

17 M 2021 07716 26/10/2021 SC DELTA STUDIO SRL delta DESIGN

18 M 2021 07717 26/10/2021 TO THE MOON SRL LifeBowls

19 M 2021 07718 26/10/2021 ALEXANDRU NASTAS MEDCRAFT

20 M 2021 07719 26/10/2021 LILICA-SIMONA ATINGE REPTILAND

21 M 2021 07720 26/10/2021 ASOCIAŢIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA ŞI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE
(ASCDMSS)

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FUDOKAN
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2021 07721 26/10/2021 ASOCIAŢIA DE SPRIJIN

PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA ŞI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE
(ASCDMSS)

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
PATINAJ SPORTIV

23 M 2021 07722 26/10/2021 ARHIEPISCOPIA SUCEVEI ŞI
RĂDĂUŢILOR

ARIMATEEA

24 M 2021 07723 26/10/2021 AXIPLUS DENT SRL Advanced Dentistry

25 M 2021 07724 26/10/2021 OCTAV PENCU stubborn

26 M 2021 07725 26/10/2021 ROMULUS SORIN NICULESCU THE MOBILE SPA

27 M 2021 07726 26/10/2021 MITSUBISHI CORPORATION

28 M 2021 07727 26/10/2021 MITSUBISHI CORPORATION MITSUBISHI

29 M 2021 07728 26/10/2021 BM-BC SRL Vente

30 M 2021 07729 26/10/2021 IOANA-FLORINA ȚĂGUREAN-
GRAMA
IOANA GRAMA 92 MEDIA
S.R.L.

GRAMA

31 M 2021 07730 26/10/2021 NETAGRO SRL STIMseed

32 M 2021 07731 26/10/2021 SPECIALTY COFFEE
SOLUTIONS SRL

două boabe PRĂJITORIA

33 M 2021 07732 26/10/2021 BONISSIMO CATERING S.R.L. LA CARTOFUL FUGĂRIT

34 M 2021 07733 26/10/2021 NETAGRO SRL Biostart

35 M 2021 07734 26/10/2021 IOAN BORZEA
MAURICIO PABLO MESA
GOMEZ

GMBRNS

36 M 2021 07735 26/10/2021 NETAGRO SRL Nitrospeed

37 M 2021 07736 26/10/2021 LILA ROSSA ENGROS SRL nunukids

38 M 2021 07737 26/10/2021 NETAGRO SRL TEHNOLOGII ESENȚIALE

39 M 2021 07738 26/10/2021 NETAGRO SRL TEHNOLOGIILE NETagro

40 M 2021 07739 26/10/2021 EXODIGITAL SRL startco

41 M 2021 07740 26/10/2021 JOYON ELECTRONICS SRL JOYON

42 M 2021 07741 26/10/2021 ARTEMIS-IOANA NEAGU
NICOLAE NEAGU

Elysee ... mmm c'est bon

43 M 2021 07742 26/10/2021 IONUȚ CORNELIU DUMITRAȘ YZZY
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(210) M 2021 07377
(151) 26/10/2021
(732) IOANA NICOLETA CIOBANU,

CALEA BUCURESTI NR.32, BL.U4,
SC.A, ET.4, AP.14, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 041256, ROMANIA

(540)

IUNO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
bijuteriilor (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, sau
prin intermediul site-urilor web, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la bijuterii,
promovarea comerciala, servicii de comerț
online cu amănuntul referitoare la bijuterii.
36. Servicii oferite de case de amanet.

───────

(210) M 2021 07397
(151) 26/10/2021
(732) BOGDAN MITRICA, STR.

DEZROBIRII NR. 170, BL.
B2, SC.3, AP.10, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

LION RECYCLE

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
03.01.01; 03.01.16; 03.01.24; 24.15.02;
24.09.02; 24.09.05

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

clase:
40. Servicii de reciclare, servicii de gestionare
a deșeurilor (reciclare), servicii de reciclare de
ulei pentru gătit și de ulei vegetal, servicii
de informații, de consiliere și de consultanță
referitoare la reciclarea gunoiului și a deșeurilor,
albirea hârtiei, furnizare de informații despre
servicii de tratare a hârtiei, reciclarea deșeurilor,
tratarea (reciclarea) deșeurilor, transformare
(reciclarea deșeurilor), consultanță privind
reciclarea gunoiului și deșeurilor, furnizare de
informații despre reciclarea deșeurilor.

───────

(210) M 2021 07544
(151) 26/10/2021
(732) SIRCA SA, STR. DUMBRAVEI NR.

6B, JUD. NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SCARA A, ET. 1, AP. 5,
COMPLEX VIVANDO, 51, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 040171, ROMANIA

(540)
SIRCA

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

7. Piese de schimb si subansambluri de masini
si utilaje pentru industrie si agriculturã și
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anume: rulmenți agricoli și industriali, coroane
danturate, racorduri pentru unelte agricole,
unelte hidraulice, arbori cardanici.

───────

(210) M 2021 07703
(151) 26/10/2021
(732) PROLUX SRL, STRADA

MOLIDULUI 9, BL. 8, SC. C ,
AP. 38, JUDEȚUL SUCEAVA,
CAMPUL LUNG MOLDOVENESC,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
LUCRETIU PATRASCANU 2,
JUDEȚUL BACĂU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

P PALAS BOUTIQUE HOTEL

(531) Clasificare Viena:
25.01.01; 25.01.25; 26.01.03; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07704
(151) 26/10/2021
(732) ARINVEST HOLDING SRL, STR.

PARCULUI NR. 2, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.11.07; 03.11.24

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

43. Servicii de furnizare de alimente și
băuturi, servicii de cazare temporară, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de
case de vacanţă, servicii de recepţie pentru
cazare temporară (gestionarea sosirilor şi
plecărilor), servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge, servicii
de restaurant, servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, furnizarea de facilităţi
pentru camping, închirierea corturilor, închirierea
clădirilor transportabile, închirierea de (locuinţe
pentru) cazare temporară, închirierea sălilor
de şedinţe, închirierea aparatelor de gătit,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, decorarea de
alimente, informaţii şi consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară.

───────
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(210) M 2021 07705
(151) 26/10/2021
(732) GREEN VISION THIRTEEN

S.R.L., PIATA MICA NR. 30, AP.
1, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

Lili Vanili ITALIAN ICE CREAM

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 08.03.25; 26.11.02; 27.05.01;
27.05.17; 08.01.18; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roz, roșu, crem,
negru, Alb, gri, portocaliu, maro,
galben, albastru, mov

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

30. Înghețată, șerbeturi (înghețată), înghețată
vegană, conuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, torturi de înghețată, înghețată pe
băț, batoane de înghețată, înghețată cu fructe,
înghețată de fructe, sosuri pentru înghețată,
înghețată din lapte, înghețată pe bază de iaurt
(predomină înghețata), înghețată sub formă de
sandviș, batoane de înghețată pe băț, dulciuri de
înghețată de iaurt.

───────

(210) M 2021 07706
(151) 26/10/2021
(732) ZOM TAXI SRL, SOSEAUA

ALEXANDRIEI 17, BL. 27, SC. 2,
ET. 1, AP. 14, CAMERA 1, SECTOR
5, BUCURESTI, 500113, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

fumezextra.ro

(531) Clasificare Viena:
01.15.11; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.02

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), ţigări
de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/ţigarete,
brichete pentru ţigări de foi, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite, soluții lichide pentru țigările
electronice, țigări electronice, țigări care conțin
substituenți de tutun, nu pentru scopuri medicale,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
utilizare în țigări electronice, vaporizatoare cu
ingestie orală pentru fumători, pipe de tutun,
muștiucuri pentru suporturile de țigări, țigări
electronice pentru utilizare ca alternativă la
țigările tradiționale, cutii pentru țigări electronice,
trabucuri electronice, narghilele electronice, pipe
electronice pentru fumat.

───────
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(210) M 2021 07707
(151) 26/10/2021
(732) ESCO ELECTRIC LIGHT SRL,

STR. MIHAI EMINESCU, NR. 454A,
SAT LUNA DE SUS,JUD CLUJ,
COM FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1
JUD CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

electric light

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 13.01.25

(591) Culori revendicate:negru, albastru
deschis, albastru inchis, galben

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

11. Becuri, becuri electrice, aparate și instalații
de iluminat, lămpi stradale, lămpi standard,
lanterne electrice, instalații și aparate de
ventilație, aparate electrice.
35. Publicitate și marketing, servicii de
administrare comerciala a francizelor, servicii de
comerț online și offline cu produsele din clasa
11 respectiv: becuri, becuri electrice, aparate
și instalații de iluminat, lămpi stradale, lămpi
standard, lanterne electrice, instalații și aparate
de ventilație, aparate electrice.

───────

(210) M 2021 07708
(151) 26/10/2021
(732) GREEN VISION THIRTEEN S.R.L.,

STR. PIATA MICA, NR. 30, AP.
1, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
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)

LILI'S
CAFE.BAR.RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 29.01.12; 26.11.02

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurante (servirea mesei), servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant și bar,
servicii de snack-baruri, servicii de localuri tip
snack-bar, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), asigurarea
de hrană și băuturi, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale.

───────
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(210) M 2021 07709
(151) 26/10/2021
(732) LILA ROSSA ENGROS SRL, B-

DUL VOLUNTARI NR.81A, JUDEȚ
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Lila Care

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.

───────

(210) M 2021 07710
(151) 26/10/2021
(732) ARINVEST HOLDING SRL, STR.

PARCULUI NR. 2, JUD SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A,SECT 1, BUCURESTI, 011653,
ROMANIA

(540)

OLD TOWN SNAIL

(531) Clasificare Viena:
03.11.07; 27.05.01

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

43. Servicii de furnizare de alimente și
băuturi, servicii de cazare temporară, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de
case de vacanţă, servicii de recepţie pentru
cazare temporară (gestionarea sosirilor şi
plecărilor), servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge, servicii
de restaurant, servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, furnizarea de facilităţi
pentru camping, închirierea corturilor, închirierea
clădirilor transportabile, închirierea de (locuinţe
pentru) cazare temporară, închirierea sălilor
de şedinţe, închirierea aparatelor de gătit,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, decorarea de
alimente, informaţii şi consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară.

───────
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(210) M 2021 07711
(151) 26/10/2021
(732) ANDREI-PETRE TONCIULESCU,

STR. DIMITRIE HARLESCU,
NR. 3, BL. A6, SC. 2, ET. 5, AP.
198, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Garaj Mini

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a piese
auto si accesorii, părți și accesorii pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige (bare
de remorcare) pentru vehicule, dispozitive de
remorcare pentru vehicule, articole de fierărie,
mici articole de fierărie (exceptând transportul
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la piese

auto si accesorii , părți și accesorii pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige (bare
de remorcare) pentru vehicule, dispozitive de
remorcare pentru vehicule, articole de fierărie,
mici articole de fierărie, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
piese auto si accesorii , părți și accesorii
pentru vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, dispozitive
de remorcare pentru vehicule, articole de
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fierărie, mici articole de fierărie, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la piese
auto si accesorii , părți și accesorii pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige (bare
de remorcare) pentru vehicule, dispozitive de
remorcare pentru vehicule, articole de fierărie,
mici articole de fierărie, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
piese auto si accesorii, părți și accesorii pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru

vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige (bare
de remorcare) pentru vehicule, dispozitive de
remorcare pentru vehicule, articole de fierărie,
mici articole de fierărie, informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la piese auto si accesorii ,părți și accesorii
pentru vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige (bare
de remorcare) pentru vehicule, dispozitive de
remorcare pentru vehicule, articole de fierărie,
mici articole de fierărie, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire
la piese auto si accesorii, părți și accesorii
pentru vehicule, părți și accesorii pentru vehicule
terestre, caroserie pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, componente pentru
modificarea caroseriei automobilului disponibile
sub formă de set, apărătoare de soare sub
formă de componente de caroserie pentru
vehicule, panouri de caroserie pentru vehicule,
faruri de vehicule, protectoare pentru faruri,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, oglinzi
pentru vehicule, oglinzi retrovizoare pentru
vehicule, oglinzi retrovizoare de interior, oglinzi
retrovizoare de exterior, oglinzi retrovizoare
(piese pentru vehicule), oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, oglinzi pentru vedere
în spate pentru vehicule, oglinzi convexe pentru
punctul mort pentru automobile, senzori, senzori
electrici, comutatori cu senzori, comutatori cu
senzori, electrice, electronice, componenete
ale sistemului de racire pentru vehicule,
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componenete ale sistemului de evacuare pentru
vehicule, motoare pentru modele de vehicule,
țevi de eșapament, tobe de eșapament pentru
vehicule terestre, cuple de remorcare pentru
vehicule, bare de remorcare pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, cârlige (bare
de remorcare) pentru vehicule, dispozitive de
remorcare pentru vehicule, articole de fierărie,
mici articole de fierărie

───────

(210) M 2021 07712
(151) 26/10/2021
(732) SISTEME DE VENTILATIE SRL,

STR. REMUS OPREANU, NR.
8, LOT. 2, BIROU 2, BL. A1, ET.
PARTER, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUD CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

HVAC SYSTEMS State
of the art systems

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 26.01.04; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate și marketing, lucrări de birou,
servicii de administrare comercială a francizelor,
comerț online și offline cu aparate de ventilat,
aparate de încălzit, aparate frigorifice, aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
hvac, aparate electrice, instalații termice solare.
37. Instalare de uzine, întreținere de rutină
a aparatelor de ventilat, întreținere de rutină
a aparatelor de încălzit, întreținere de rutină
a aparatelor frigorifice, întreținere de rutină
a aparatelor de aer condiționat, întreținere

de rutină a aparatelor de uscat, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații
pentru generarea de energie electrică, instalare,
întreținere și reparare hvac (încălzire, ventilare
și climatizara aerului), instalare de materiale
izolatoare, instalare și reparații de aparate
electrice, instalare și întreținere de instalații
termice solare.
42. Proiectare și planificare tehnică de instalații
de încălzire, proiectare de instalații industriale,
consultanță în domeniul desenului tehnic în
construcții, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, evaluări tehnice privind designul,
proiectare de instalații de încălzire, servicii de
inginerie în materie de proiectare de structuri,
servicii de proiectare tehnică de instalații pentru
alimentare cu apă, servicii de proiectare tehnică
de aparate și instalații de răcire.

───────

(210) M 2021 07713
(151) 26/10/2021
(732) MARSILIAN TECHNOLOGIES

SRL, STR. MAREȘAL
ALEXANDRU AVERESCU, NR. 6,
BL. L1, SC. 3, AP. 4, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

Docendo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 26.07.25

(591) Culori revendicate:mov (HEX #50469d),
verde (HEX #209ba2), albastru (HEX
#4787b5)

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

41. Cursuri de pregătire în medicină, furnizare
de cursuri de instruire online, educație și
instruire, furnizare de filme nedescărcabile,
furnizare de filme, nedescărcabile, cu ajutorul
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serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare de
informații referitoare la cărți, furnizare de cursuri
educaționale, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, furnizare de
cursuri de instruire în domeniul medical, creare
(redactare) de podcast-uri, servicii de editare
de materiale tipărite care conțin poze, altele
decât cele de uz publicitar, servicii de editare
de texte scrise, servicii de editare de publicații,
furnizare de publicații on-line nedescărcabile
altele decât cele cu scop publicitar, furnizare de
publicații electronice online, altele decât cele cu
scop publicitar nedescărcabile, publicare de cărți
educative, productie de podcasturi.

───────

(210) M 2021 07714
(151) 26/10/2021
(732) MARSILIAN TECHNOLOGIES,

STR. MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU, NR. 6, BL. L1, SC.
3, AP. 4, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

WANDERMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.13; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#c5b356), maro (HEX #94662c)

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

44. Servicii oferite de clinici, clinici medicale,
servicii ale clinicilor medicale, servicii mobile ale
clinicilor medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii de clinici de chirurgie estetică și
plastică, servicii de tratamente medicale oferite
de clinici și spitale, servicii oferite de chirurgie
estetică și plastică, servicii oferite de chirurgie

estetică, servicii dermatologice pentru tratarea
afecțiunilor pielii.

───────

(210) M 2021 07715
(151) 26/10/2021
(732) VNX WINE EXPERT SRL, STR.

DRUMUL SABARENI NR 24-26,
CORP ADMINISTRATIV, ETAJ 2,
BIROU COD 1A204I, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060647, ROMANIA

(540)

BIBLIOTECA DE VINURI

(531) Clasificare Viena:
11.03.02; 20.07.02; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01

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

clase:
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 07716
(151) 26/10/2021
(732) SC DELTA STUDIO SRL, STR.

NICOLAE DOBRIN NR 18, ET.
2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

delta DESIGN
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08

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

clase:
11. Aparate de iluminat si reflectoare:
echipament pentru răcire si înghețare,
echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare şi purificare (ambient), echipamente
de gătit, încălzit, răcit şi conservat, pentru
alimente si băuturi, instalații sanitare, alimentare
cu apa si echipamente de salubritate, aparate
de distribuire a apei, instalații de uscare,
aparate pentru încălzire si uscare personala,
arzătoare, boilere şi încălzitoare, abajururi,
accesorii pentru aplice de perete (altele decât
comutatoare), aplice pe perete, aparate de
iluminat electrice de interior, bare luminoase,
candelabre electrice, corpuri de iluminat de uz
casnic, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
pentru exterior, felinare, elemente de iluminat,
dispozitive de iluminat, ghirlande luminoase,
instalații de iluminat, instalații de iluminat pentru
exterior, lampadare, lămpi cu gaz, lămpi de
podea, veioze de noptiera, ventilatoare de
tavan cu lumini integrate, structuri de iluminat,
reflectoare pentru controlul luminilor, plafoniere,
proiectoare de iluminat, lustre, lumini electrice
pentru decoraţiuni festive, tuburi luminoase
pentru iluminat, lămpi electrice, luminatoare de
led, benzi cu led, aprinzătoare, accesorii de
reglare şi siguranța pentru instalații de apa şi
gaz, ansambluri de gătit, plite, plite încorporate,
hote de evacuare ( hote de bucătărie), hote de
aerisire, lavoare individuale, lavoare sub forma
de cădiţe, băi de abur, saune şi spa-uri, măşti
de toaletă cu lavoar încorporat, robinete pentru
lavoare, chiuvete pentru baie, cabine de duş,
paravane pentru cabine de duş.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legatorie, fotografii, articole de papetarie şi
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetarie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artiști: pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
20. Mobilă şi mobilier, scări şi trepte mobile,
nu din metal, statuete, figurine, lucrări de
artă, ornamente şi decoraţiuni din materiale ca
lemn, ceară, ghips sau plastic, afişaje, standuri
şi indicatoare, nu din metal, articole pentru
organizarea hainelor, balansoare (mobilier),
bănci, bibliorafturi pentru depozitarea revistelor
(mobilier), bufeturi, birouri, poliţe pentru
biblioteci, etajere pentru biblioteci, canapele,

comode, corpuri de dulapuri, corpuri de
bucătărie, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), divane, dulăpioare, dulapuri de
bucătărie, elemente de mobilier, etajere, grilaje
pentru semineuri (mobilier), jaluzele de interior
şi accesorii pentru perdele şi jaluzele de interior,
mese, mese pentru gradină, paturi, noptiere,
fotolii, scaune, mobilier de bucătărie, mobilier de
baie, mobilier de baie modular, accesorii pentru
baie sub forma de mobilier, mobilier pentru
exterior, oglinzi (mobilier), rame pentru oglinzi,
mobilier pentru dormitor, prefecții pentru mobilier,
mobilier pentru computer, uşi pentru mobilier,
mobilier pentru depozitare , sertare pentru
mobilier, mobilier din plastic pentru gradină,
mobilier pentru camera de zi, mobilier pentru
casa, birou şi gradină, mobilier pentru curtea
interioară, mobilier pentru zona de relaxare,
mobilă de toaletă incluzând lavoare, dulapuri
pentru baie incluzând lavoare.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrata, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan şi lut.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizarea de
târguri și expoziții virtuale online, organizarea
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicată
în legătură cu veselă, articole de bucătărie și
recipiente, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicată în legătură cu pahare, vase de
băut și articole pentru baruri, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicată în legătură cu uși.
porii, ferestre și jaluzele pentru ferestre din
metal, articole de fierărie, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicată în legătură cu feronerie
nemetalica, statuete, figurine, ornamente și
decorațiuni din materiale că lemn, ceară, ghips
sau plastic, mobilă și mobilier, paturi, așternuturi,
saltele și perne, rame, oglinzi, jaluzele de
interior și accesorii pentru perdele și jaluzele de
interior, umerașe și cuiere pentru haine, suporturi
pentru haine (mobilier), mobilier de baie, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicată în
legătură cu piatră, roca, argilă și minerale,
lemn, gresie, faianța, parchet, covoare, învelitori
de pardoseală, decorațiuni de perete și tavan,
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servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicată
în legătură cu accesorii de baie, chiuvete,
căzi, obiecte sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicată în legătură cu aparate
de iluminat și reflectoare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare,
instalații sanitare și de baie și accesorii sanitare,
echipamente de gătit, încălzit, racii și conservat,
pentru alimente și băuturi, şemineuri.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 07717
(151) 26/10/2021
(732) TO THE MOON SRL, STR.

EPISCOP AUGUSTIN PACHA
NR.2, PARTER, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

LifeBowls

(531) Clasificare Viena:
05.07.01; 05.07.10; 05.07.15; 05.07.22;
05.09.01; 26.11.03; 29.01.02; 29.01.08

(591) Culori revendicate:galben
(HEX#d7e0438), negru

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

43. Servicii oferite de fast-fooduri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de local public, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare
a alimentelor, servicii de restaurante pentru

furnizarea de mâncăruri rapide, servicii pentru
furnizarea de alimente, servire de alimente și
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 07718
(151) 26/10/2021
(732) ALEXANDRU NASTAS, ŞOS.

PANTELIMON NR.367, BL.A3,
SC.1, ET.6, AP.27, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010497, ROMANIA

(540)

MEDCRAFT

(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.17

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

44. Servicii medicale, servicii de analize
medicale în cadrul tratamentului pentru
persoane, prestate de un laborator medical,
servicii de analize medicale pentru tratarea
persoanelor, servicii de îngrijire medicală, servicii
ale clinicilor medicale, servicii oferite de spitale,
sanatorii, servicii de asistenţă medicală, servicii
oferite de centre de sănătate, terapie fizică,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni.

───────
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(210) M 2021 07719
(151) 26/10/2021
(732) LILICA-SIMONA ATINGE,

STR. SMARANDA BRAESCU
NR.35, BL.11G, SC.4, ET.3,
AP.62, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
REPTILAND

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educative, de
divertisment și sportive, servicii oferite de
parcuri de distracție și tematice, târguri, grădini
zoologice și muzee (divertisment), divertisment
de tipul parcurilor de atracții, divertisment de
tipul parcurilor acvatice și centrelor recreative,
servicii de exploatare a grădinilor botanice,
organizarea de expoziții la muzeu, furnizare
de instalații de muzeu pentru prezentări,
furnizare de instalații de muzeu pentru expoziții,
furnizare de instalații pentru muzee, furnizare
de spații pentru parcuri tematice, furnizare
de spații pentru parcuri de distracții, servicii
oferite de muzee, servicii oferite de parcuri
de distracție, servicii ale parcurilor tematice,
servicii asigurate de grădinile zoologice, servicii
oferite de parcuri tematice, servicii specifice
parcurilor de aventură, servicii de divertisment
sub formă de spectacole în parcuri de
distracții, coordonare de expoziții în scopuri
recreative, coordonare de expoziții cu scop
educativ, coordonare de expoziții în scopuri de
divertisment, organizare de expoziții de animale,
organizare de expoziții educaționale, organizare
de seminarii educaționale, organizarea de
demonstrații în scopuri educaționale.

───────

(210) M 2021 07720
(151) 26/10/2021
(732) ASOCIAŢIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
ŞI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE
(ASCDMSS), STR. I.L.CARAGIALE
NR. 27, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
FEDERAŢIA ROMÂNĂ

DE FUDOKAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2021 07721
(151) 26/10/2021
(732) ASOCIAŢIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
ŞI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE
(ASCDMSS), STR. I.L.CARAGIALE
NR. 27, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
FEDERAŢIA ROMÂNĂ
DE PATINAJ SPORTIV

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2021 07722
(151) 26/10/2021
(732) ARHIEPISCOPIA SUCEVEI ŞI

RĂDĂUŢILOR, STR. IANCU
FLONDOR NR. 2, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IASI,
IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

ARIMATEEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09

(591) Culori revendicate:cărămiziu (Pantone
174 C), gri (Pantone 2379 C), alb

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

1. Acetat de celuloză, neprelucrat, acetaţi
(chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor/apă acidulată pentru
încărcarea acumulatoarelor, răşini acrilice,
neprelucrate, actiniu, cărbune activ/cărbune
activat, aditivi, produse chimice pentru fluide
de foraj/aditivi chimici pentru fluide de foraj,
aditivi, produse chimice pentru carburanţi/
aditivi chimici pentru carburanţi, aditivi, produse
chimice pentru insecticide/aditivi chimici pentru
insecticide, aditivi, produse chimice pentru
fungicide / aditivi chimici pentru fungicide,
adezivi preparate pentru bandaje chirurgicale,
adezivi pentru scopuri industriale, adezivi pentru
postere publicitare, adezivi pentru afişe/adezivi
pentru tapet, adezivi pentru plăci cermice,
adjuvanţi, alţii decât pentru scopuri medicale sau
veterinare, agar-agar pentru scopuri industriale,
aglutinanţi pentru beton, produse chimice
pentru agricultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor, hârtie

cu albumină, albumină (brută, animală sau
vegetală), alcool, aldehide, alginaţi pentru
scopuri industriale, alginaţi pentru industria
alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru scopuri
industriale, metale alcaline, metale alcalino-
pământoase, alcaloizi, alaun, alumină, alaun
de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi de
aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de aluminiu,
acetat de aluminiu, americiu, amoniac, alaun
de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale / alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat
de amoniu, acetat de amil, alcool amilic,
anihidride, amoniac anhidru, cărbune animal,
albumină animală (materie primă), preparate
pe bază de cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii/soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanţi pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterinar,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/preparare, cu
excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită, produse
de conservare a berii, produse de decantare
şi conservare a berii, bentonită, derivaţi din
benzen, benzen, acizi pe bază de benzen,
acid benzoic, sulfamidă benzoică, berkeliu,
bicarbonat de sodiu pentru scopuri farmaceutice,
biclorură de etan, bicromat de potasiu, bicromat
de sodiu, catalizatori biochimici, preparate
biologice, altele decât pentru scopuri medicale
sau veterinare, culturi de ţesuturi biologice, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
clei pentru prins păsări, bismut, subnitrat de
bismut pentru scopuri chimice, cărbune animal
(de sânge), vitriol albastru/sulfat de cupru (vitriol
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albastru), hârtie pentru schiţe, pânză pentru
schiţe, cărbune animal (negru de oase), borax,
acid boric pentru scopuri industriale, lichid
de frână, preparate de lipire, fondante de
lipire, conservanţi pentru zidărie, cu excepţia
vopselurilor şi uleiurilor, brom pentru scopuri
chimice, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor pentru scopuri industriale,
cesiu, sodă calcinată, cianamidă de calciu
(îngrăşământ), carbid de calciu, săruri de calciu,
californiu, calomel (clorură mercuroasă), camfor,
pentru scopuri industriale, carbid, carboliniu
pentru protecţia plantelor, carbon, sulfură
de carbon, carbon pentru filtre, tetraclorură
de carbon, negru de fum pentru scopuri
industriale, carbonaţi, acid carbonic, hidraţi
de carbon, cazeină pentru scopuri industriale,
cazeină pentru industria alimentară, casiopeiu
(luteţiu) / luteţiu (casiopeiu), catalizatori, catechu,
alcalii caustice, sodă caustică pentru scopuri
industriale, caustice pentru scopuri industriale,
celuloză, esteri de celuloză pentru scopuri
industriale, derivaţi de celuloză (chimici),
eteri de celuloză pentru scopuri industriale,
ciment (metalurgie), adeziv tip ciment pentru
încălţăminte, ciment pentru repararea obiectelor
sparte, conservanţi pentru ciment, cu excepţia
vopselurilor şi uleiurilor, produse chimice pe
bază de ciment rezistente la apă, cu excepţia
vopselurilor, glazură pentru ceramică, materiale
ceramice sub formă de particule, pentru utilizare
ca mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare / preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiului,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii/
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,

substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
cloraţi, cloruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, oxid
de crom, film cinematografic, sensibilizat dar
neexpus/filme cinematografice, sensibilizate dar
neexpuse, acid citric pentru scopuri industriale,
preparate de clarificare/preparate de purificare,
preparate pentru economisirea cărbunelui, oxid
de cobalt pentru scopuri industriale, colagen
pentru scopuri industriale, colodiu, produse
chimice pentru colorare- strălucire pentru
scopuri industriale, preparate combustibile
(aditivi chimici la combustibilul de motor),
compost, produse pentru conservarea betonului,
cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor, produse
chimice de aerisire a betonului, produse chimice
pentru prevenirea condensului, agenţi de răcire
pentru vehicule cu motor, preparate corozive,
cremă de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi)/prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale/preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricaţie/preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzină/aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului/
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
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răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de
stingere a incendiilor, preparate ignifuge,
fertizatori pentru hrana peştilor, elemente
chimice fisionabile, material fisionabil pentru
energia nucleară, băi de fixare (fotogafie),
soluţii de fixare (fotogafie), preparate lumină
de magneziu, flavonoide (compuşi fenolici)
pentru scopuri industriale, floculanţi, făină
pentru scopuri industriale, conservaţi pentru
făină, făini de sulf pentru scopuri chimice,
fluide pentru circuitele hidraulice/ lichide
pentru circuitele hidraulice, fluor, compuşi de
fluor, acid formic, aldehidă formică pentru
scopuri chimice, lianţi utilizaţi în turnătorie,
preparate de formare utilizate în turnătorie,
nisip de turnătorie, franciu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate de economisire
a combustibilului, pământul lui fuller utilizat
în industria textilă, preparate de împâslire
pentru utilizare în industria textilă, preparate de
împâslire, gadoliniu, acid galic pentru fabricarea
cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
băi de galvanizare / băi pentru galvanizare,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
de purificare a gazului / preparate pentru
purificarea gazului, gelatină pentru scopuri
fotografice, gelatină pentru scopuri industriale,
gene de seminţe pentru producţia agricolă,
getter (substanţe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor/preparate
cleioase pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă

tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă / preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar, izotopi
pentru scopuri industriale, kainit, caolin / argilă
china / lut china, cetone, kieselgur, kripton,
acid lactic, lactoză pentru industria alimentară,
lactoză pentru scopuri industriale, lactoză
(neprelucrată), lantan, arseniat de plumb, arcetat
de plumb, oxid de plumb, cleiuri de piele,
produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilor,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,
clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, chit pentru
articolele din piele, chit pentru anvelope, agenţi
de frăgezire a cărnii, pentru scopuri industriale,
oxid mercuric, mercur, săruri de mercur,
metaloizi, metan, metil-eter, metil-benzol, metil-
benzen, preparate de microorganisme, altele
decât cele de uz medical sau veterinar,
fermenţi de lapte pentru scopuri chimice,
fermenţi de lapte pentru industria alimentară,
fermenţi de lapte pentru scopuri industriale,
acizi minerali, materiale de moderare pentru
reactoare nucleare, preparate de umectare
(umezire) pentru utilizare la albire / preparate
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de umectare pentru utilizare la albire, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
vopsire / preparate de umectare pentru utilizare
la vopsire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare în industria textilă/ preparate
de umectare pentru utilizare în industria textilă,
mordanţi pentru metale, produse de demulare
pentru matriţe, produse de limpezire a mustului,
naftalină, neodim, neon, neptuniu, hârtie nitrată,
nitraţi, acid azotic, nitrogen, îngrăşăminte
azotate, protoxid de azot, bactericide oenologice
(preparate chimice folosite la fabricarea vinului),
dispersanţi pentru ulei, ulei de chiment (chit),
produse chimice pentru albirea uleiurilor,
produse chimice pentru purificarea uleiurilor,
produse chimice pentru separarea uleiurilor,
uleiuri pentru conservarea alimentelor, uleiuri
pentru prepararea pieilor în timpul fabricării,
uleiuri pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru
finisarea pieilor, acid oleic, olivină (mineral
silicat), agenţi de opacifiere pentru emailuri,
agenţi de opacifiere pentru sticlă, digestat
organic (îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic,
oxigen pentru scopuri industriale, clorură de
paladiu, pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto / paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultură, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului /
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pămant
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanţi pentru
plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
substanţe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promeţiu, gaze de propulsie pentru
aerosoli, protactiniu, gaze de protecţie pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare

în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice / săruri pentru baterii galvanice,
săruri din metale preţioase pentru scopuri
industriale, săruri pentru scopuri industriale,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire / preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de argint
pentru argintare, nitrat (azotat) de argint, apret
pentru utilizare în industria textilă, grund pentru
finisare şi amorsare, preparate de grunduire,
zgură (îngrăşăminte), săpun (metalic) pentru
scopuri industriale, carbonat de sodiu, sodiu,
săruri de sodiu (compuşi chimici), preparate
pentru ameliorarea solului, pământ pentru
culture, produse chimice pentru lipire/produse
chimice pentru sudare, fluxuri pentru lipire, gaze
solidificate pentru scopuri industriale, solvenţi
pentru lacuri, funingine pentru scopuri industriale
sau agricole, oxalat de potasiu, spinel (oxid
mineral), spirturi de sare, spirturi de oţet (acid
acetic diluat), substanţe chimice anti-pătare
utilizate pe ţesături, amidon pentru scopuri
industriale, pastă de amidon (adeziv), altul
decât pentru papeterie sau menaj, preparate
chimice pentru lichefierea amidonului (agenţi de
dezlipire)/agenţi de dezlipire (preparate chimice
pentru lichefierea amidonului, acid stearic, celule
stem, altele decât pentru scopuri medicale
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sau veterinare, stronţiu, substraturi pentru
cultivarea plantelor fără sol (agricultură), sulfaţi,
sulfuri, acizi sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid
sulfuric, acid sulfuros, sumac pentru tăbăcire,
superfosfaţi (îngrăşăminte), răşini sintetice,
neprocesate / răşini artificiale, neprocesate,
materiale sintetice pentru absorbţia uleiului,
talc (silicat de magneziu), tanant, lemn tanant,
acid tanic, tanin, substanţe de tăbăcire, făină
de tapioca pentru scopuri industriale, tartru,
altul decât pentru scopuri farmaceutice, acid
tartric, extracte de ceai pentru utilizare în
fabricarea de produse farmaceutice, extracte
de ceai pentru industria alimentară, extracte
de ceai pentru utilizare în fabricarea de
produse cosmetice, techneţiu, compoziţii pentru
fabricarea de ceramică tehnică, telur, preparate
pentru călirea metalului, agenţi tensioactivi/
agenţi chimici activi de suprafaţă, terbiu, hârtie
de turnesol, reactiv chimic, tetracloruri, produse
chimice pentru conferire de luciu materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol / toluen,
băi de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolignos) / acid pirolignos
(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
2. Coloranţi cu alizarină, vopsele pe bază
de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto (substanţă
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti-vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
mătuire pentru metale, vopsele pe bază
de azbest, auramină, vopsele bactericide,

badigeon, preparate de legare pentru vopsele /
aglutinanţi pentru vopsele, vernis bitum, lac
de asfalt, pulbere de bronz pentru vopsire,
lacuri pentru bronz, balsam de canada, caramel
(colorant alimentar), negru de fum (pigment),
carbonil (conservare lemn), vopsele ceramice,
materiale de acoperire pentru carton asfaltat
(vopsele), materiale de acoperire (vopsele),
oxid de cobalt (colorant), carmin de coşenilă,
colofoniu, coloranţi pentru băuturi, coloranţi
pentru unt, coloranţi pentru bere, coloranţi /
substanţe colorante, coloranţi pentru lichioruri,
coloranţi pentru restaurarea mobilierului în formă
de markeri, învelişuri anti-graffiti (vopseluri),
toner pentru imprimante şi fotocopiatoare,
cartuşe de cerneală, umplute, pentru imprimante
şi fotocopiatoare, copal, vernis de copal,
creozot pentru conservarea lemului, vopsele
pe bază de apă, nuanţatori de culoare,
nuanţatori de culoare pentru lemn, extracte
pentru nuanţatorii de culoare pentru lemn /
substanţe colorante pentru lemn, emailuri
(vernisuri), emailuri pentru pictură / vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vernisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă, coloranţi alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri), răşini
gumă, gumă-lac / şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, lapte
de var, malţ caramel (colorant alimentar),
coloranţi cu malţ, cerneală pentru marcarea
animalelor, mastic (răşină naturală), metale în
formă de pulbere pentru utilizare în vopsire,
decorare, tipărire şi artă, mordanţi, răşini
naturale, brute, vopsele de ulei pentru utilizare
în artă, uleiuri pentru conservarea lemnului,
oxid portocaliu de plumb / litargă, petice de
vopsea repoziţionabile, vopsele, hârtie pentru
colorarea ouălor de paşti, pigmenţi, grunduri,
paste de tipar (cerneală), cerneală tipografică,
preparate de protecţie pentru metale, oxid roşu
de plumb / miniu, şofran (colorant), sandarac,
coloranţi pentru încălţăminte, sicativi (agenţi
de uscare) pentru vopsele, pământ de sienna,
pastă de argint, emulsii de argint (pigmenţi),
pulberi de argint, ţunder (colorant), baiţuri
pentru articolele din piele / mordanţi pentru
articolele din piele, sumac pentru vernisuri,
agenţi de îngroşare pentru vopsele, diluanţi
pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri, dioxid de
titan (pigment), cartuşe toner, umplute, pentru
imprimante şi copiatoare, turmeric (colorant),
terebentină (diluant pentru vopsele), strat
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protector pentru şasiul vehiculului / strat de
acoperire pentru şasiul vehiculului, vernisuri,
vopsele acuarele pentru utilizare în artă, alb
de plumb, materiale de acoperire pentru lemn
(vopsele), mordanţi pentru lemn, baiţuri pentru
lemn, conservanţi pentru lemn, lemn galben
(colorant), oxid de zinc (pigment).
3. Hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent), alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, baze
pentru parfumurile de flori, săruri de baie,
nu cele pentru scopuri medicale, preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
coloranţi pentru barbă, măşti de înfrumuseţare,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă
de albire, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri casnice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă, calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,

cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele / ceruri pentru
articolele din piele, abţibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, geluri de
albire a dinţilor, paste de dinţi, produse pentru
lustruirea dinţilor, săpun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru
animale de companie, preparate depilatoare,
depilatoare, ceară depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate, preparate de curăţare uscată,
agenţi de uscare pentru maşini de spălat
vase, apă de colonie, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice,
uleiuri esenţiale, uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer de
culoare, șervețele antistatice pentru uscător, ulei
de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit, preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr,
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel, hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe, preparate pentru albirea
rufelor, balsam de rufe, preparate de înmuiere
a rufelor, preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru
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curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curăţare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire), conservanţi pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru buze,
etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, machiaj, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri pentru masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
esenţă de mentă (ulei esenţial), mentă pentru
parfumerie, ceară pentru mustaţă, apă de
gură, nu cea pentru scopuri medicale, mosc
(parfumerie), lac de unghii, vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii, soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri şi
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele de
ascuţit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
praf de lustruit, pastă de lustruit bijuterii,
preparate de lustruire, ceară de lustruit, creme
de lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), piatră ponce, scoarţă de quillaia
pentru spălat, ulei de trandafir, preparate
pentru îndepărtarea ruginii, săculeţi pentru
parfumarea lenjeriei, safrol, pânză abrazivă,
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea,
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe,
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră

de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului, sclipici pentru
corp, benzi duble autoadezive pentru ochi.
4. Aditivi, nechimici, potriviţi combustibilului
pentru motoare, alcool (combustibil), antracit,
ceară de albine, ceară de albine pentru utilizare
în fabricarea produselor cosmetice, ceară pentru
curele, benzen, combustibil biomasă, ulei de
oase pentru scopuri industriale, lumânări /
conice, carburanţi / combustibil pentru motoare,
ceară de carnauba, ulei de ricin pentru scopuri
industriale, cerezină, cărbune (combustibil),
lumânări pentru pomul de crăciun, brichete
de cărbune, cărbune, ulei din gudron de
cărbune, nafta din cărbune, praf de cărbune
(combustibil), cocs, brichete combustibile,
lichide de tăiere, motorină, compoziţii pentru
legarea prafului pentru măturare, preparate
pentru îndepărtarea prafului, compoziţii pentru
depunerea prafului, compoziţii pentru absorbţia
prafului, energie electrică, etanol (combustibil),
aprinzătoare, lemn de foc, ulei de peşte,
necomestibil, combustibil cu o bază alcoolică,
combustibil, combustibil gazos, motorină / ulei
combustibil, gaz pentru iluminat, unsoare pentru
arme (armament), grăsime pentru încălţăminte,
unsoare pentru curele, unsoare pentru articolele
din piele, grăsimi pentru conservarea articolelor
din piele, ceară pentru iluminat, uleiuri pentru
iluminat, cărbune pentru narghilea, ceară
industrială, grăsime industrială, ulei industrial,
kerosen, fitile pentru lampă, lanolină pentru
utilizare în fabricarea produselor cosmetice,
combustibil pentru iluminat, lignit, ligroină,
lubrifianţi, ulei lubrifiant, grafit de lubrifiere,
unsoare de lubrifiere, mazut, alcool metilic,
combustibil mineral, ulei de umezire, ulei de
motor, păcură, felinare (lumânări), preparate
anti-alunecare pentru curele, gaz de sondă,
uleiuri pentru decofrare (construcţii), uleiuri
pentru conservarea zidăriei, uleiuri pentru
conservarea articolelor din piele, uleiuri pentru
vopsele, oleină, ozocherită, suluri de hârtie
pentru aprindere focului, parafină, brichete de
turbă (combustibil), turbă (combustibil), lumânări
parfumate, petrol /benzină, eter de petrol,
vaselină rectificată pentru scopuri industriale,
petrol, brut sau rafinat, gaz de generator, ulei de
rapiţă pentru scopuri industriale, gaze solidificate
(combustibil), preparate din ulei din soia pentru
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tratamentul antiadeziv al ustensilelor de gătit,
stearină, ulei de floarea soarelui pentru scopuri
industriale, seu, ulei textil, tinder, amestecuri
de combustibil vaporizat, ceară (materie primă),
ceară pentru schiuri, fitile pentru lumânări, aşchii
de lemn pentru aprinderea focului, brichete de
lemn, seu de lână / lanolină, xilen.
5. Bumbac absorbant / vată absorbantă,
suplimente dietetice pe bază de acai pudră,
acaricide, acetaţi pentru scopuri farmaceutice,
acizi pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru tratarea acneei, aconitină, plasturi
adezivi / leucoplasturi, 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, suplimente dietetice pe
bază de albumină, alimente albuminoase
pentru scopuri medicale, preparate albuminoase
pentru scopuri medicale, alcool pentru
scopuri farmaceutice, aldehide pentru scopuri
farmaceutice, algicide, suplimente dietetice
pe bază de alginat, alginaţi pentru scopuri
farmaceutice, ioduri alcaline pentru scopuri
farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri medicale,
aliaje din metale preţioase pentru uz
stomatologic, 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, plasmă sangvină, sânge pentru
scopuri medicale, ciment osos pentru scopuri
chirurgicale şi ortopedice, bulioane pentru
culturi bacteriologice / medii pentru culturi
bacteriologice / medii de cultură bacteriologice,
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), suplimente dietetice pe bază de
caseină, 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,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice pentru
tratarea mucegaiului, preparate chimice pentru
tratarea mălurii / preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, 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 pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, 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
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uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, 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, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, 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, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), 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, plasturi
pentru ochi de uz medical, 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, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, lipici
pentru insectele zburătoare / adezivi pentru
prinderea insectelor zburătoare, 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, beţe de
afumare / pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, 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, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, 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,
erbicide / preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, 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, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, 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,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/10/2021

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
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,
ceară de mulaj pentru stomatologi, 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 de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/ saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, 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, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porţelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pudră de cantaridă,
lapte praf pentru bebeluşi, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
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 radioactive
pentru scopuri medicale, substanţe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale,
radiu pentru scopuri medicale, otravă pentru
şobolani, 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, suplimente dietetice pe bază
de lăptişor de matcă, cauciuc pentru uz
stomatologic, 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, fluid seminal pentru inseminare
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artificială, 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, preparate pentru sterilizarea solului,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, celule stem pentru scopuri medicale,
celule stem pentru scopuri veterinare, preparate
de sterilizare, steroizi, beţe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, stricnină, preparate
stiptice, zahăr pentru scopuri medicale,
sulfonamide (medicamente), beţe de sulf
(dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge /
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
bureţi cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tăvițele
litierei.
10. Centuri abdominale, corsete abdominale,
comprese abdominale, aparate pentru tratarea
acneei, ace de acupunctură, instrumente
electrice de acupunctură, dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, tărgi
pentru ambulanţă, aparate de anestezie, măşti
de anestezie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, brăţări
anti-greaţă, brăţări anti-reumatism, inele anti-
reumatism, aparate pentru testarea adn şi

arn utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru regenerarea celulelor stem utilizate
în scopuri medicale, branţuri supinătoare
pentru încălţăminte, fotolii de uz medical sau
stomatologic, dinţi artificiali, maxilare artificiale,
membre artificiale, piele artificială pentru
scopuri chirurgicale, aparate pentru respiraţie
artificială, sâni artificiali, ochi artificiali, tetine
pentru hrănire pentru bebeluşi / suzete pentru
hrănirea bebeluşilor, pistoale de hrănire de
uz veterinar / seringi de administrare de uz
veterinar, bandaje ortopedice pentru articulaţii/
bandaje ortopedice pentru articulații, bandaje,
elastice, tăviţe renale pentru scopuri medicale,
ploşti, paturi cu vibraţii, paturi special concepute
pentru scopuri medicale, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri
medicale, implanturi biodegradabile de fixare
a oaselor, pături, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale,
brăţări pentru scopuri medicale, stimulatoare
cerebrale, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, canule, truse
pentru instrumente utilizate de medici, truse
dotate cu instrumente medicale, cleşti pentru
castrare, catguturi, catetere, saltele pentru
naştere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze / seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălături interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, cearşafuri pentru bolnavi,
sticle cu picurător pentru scopuri medicale,
picurătoare pentru scopuri medicale, tetine
pentru bebeluşi / suzete pentru bebeluşi,
cornete acustice, pense auriculare, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecţie a urechii),
ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
aparate pentru clismă de uz medical, aparate
pentru masajul estetic, biberoane / sticle pentru
bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine pentru
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biberoane, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie pentru
deget utilizate în scopuri medicale, forcepsuri,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
gastroscoape, mănuşi pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru masaj, hemocitometre, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru
urechi, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale /
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare
pentru pacienţi/ elevatoare pentru ridicarea
pacienţilor, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
bisturie pentru scopuri chirurgicale, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală /
proteze intraoculare (lentile) pentru implantare
chirurgicală, piepteni pentru îndepărtarea
păduchilor, păpuşi gonflabile (păpuşi pentru
sex), aparate de rezonanţă magnetică (irm)
pentru scopuri medicale, măşti utilizate
de către personalul medical, aparate de
masaj, centuri pentru gravide, aparate şi
instrumente medicale, fire-ghid medicale, cupe
menstruale, aparate de microdermabraziune,
oglinzi pentru stomatologi, oglinzi pentru chirurgi,
aspiratoare nazale, ace pentru scopuri medicale,
aparate pentru vite utilizate în obstetrică,
aparate utilizate în obstetrică, mese de
operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică, tălpi
ortopedice, articole ortopedice, pernuţe pentru
prevenirea escarelor pe corpul pacienţilor,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de uz
medical, aparate de fizioterapie, pivoţi pentru
dinţii artificiali, feşe gipsate pentru scopuri
ortopedice, pisoare portabile, sonde pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie
împotriva razelor x, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale, aparate

radiologice pentru scopuri medicale, monitoare
radiologice pentru scopuri medicale, aparate
de radioterapie, tuburi de radium pentru
scopuri medicale, recipiente pentru aplicarea
medicamentelor, respiratoare pentru respiraţia
artificială, măşti respiratorii pentru respiraţia
artificială, aparate de resuscitare, fierăstraie
pentru scopuri chirurgicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe (bandaje
de susţinere), perne soporifice pentru insomnie,
sfigmotensiometre / aparate pentru măsurarea
tensiunii arteriale / sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, atele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă, brancarde,
cu roţi / tărgi, cu roţi, suporturi pentru
platfus, sonde chirurgicale, bureţi chirugicali,
aparate şi instrumente chirurgicale, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, bandaje suspensoare, ace
de sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de
testare pentru scopuri medicale / aparate
utilizate în analizele medicale, pungi termice
utilizate în acordarea primului ajutor, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, fire de sutură, chirurgicale,
amortizoare pentru cârje, separatoare de degete
pentru scopuri ortopedice, tomografe pentru
scopuri medicale, raclete pentru curăţarea
limbii, apăsătoare de limbă, aparate de
tracţiune pentru scopuri medicale, aparate
pentru tratarea surzeniei, trocare, suspensoare /
bandaje herniare, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, centuri ombilicale,
sonde uretrale, seringi uretrale, ploşti ca
vase, aparate şi instrumente urologice, seringi
uterine, seringi vaginale, vaporizatoare pentru
scopuri medicale, aparate şi instrumente
veterinare, aparate de vibromasaj, cadre
pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/ cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
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cavităţilor corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare, mese
pentru examinare medicală, nanoroboţi pentru
scopuri medicale/naniţi pentru scopuri medicale,
benzi de kinesiologie, aparate medicale de
răcire pentru tratarea insolațiilor, aparate de
răcire medicale pentru utilizare în hipotermie
terapeutică, tăietoare de pastile, măşti sanitare
pentru scopuri medicale, măşti cu led pentru
scopuri terapeutice, pungi de apă pentru
scopuri medicale, cadre de mers cu roţi pentru
facilitarea mobilităţii, aparate cu raze x pentru
scopuri medicale, fotografii cu raze x pentru
scopuri medicale, tuburi cu raze x pentru
scopuri medicale, aparate şi echipamente de
producere a razelor x, pentru scopuri medicale,
concentratoare de oxigen pentru uz medical,
bandaje pentru susținere, cască cu terapie laser
pentru tratarea calviției.
14. Agate, ceasuri cu alarmă, aliaje din
metale preţioase, amulete (bijuterii), ancore
(ceasornicărie), ceasuri atomice, insigne
din metale preţioase, casete ale arcului
(ceasornicărie), mărgele pentru fabricarea
bijuteriilor, cutii din metale preţioase,
brăţări (bijuterii), brăţări realizate din
textile brodate (bijuterii), broşe (bijuterii),
busturi din metale preţioase, caboşoane,
lanţuri (bijuterii), pandantive pentru brelocuri,
cronografe (ceasuri), cronometre, instrumente
cronometrice, cronoscoape, cleme pentru
bijuterii, ace de ceasornic, cutii de ceasuri,
ceasornice, ceasuri şi ceasornice, electrice,
mecanisme de ceasuri, bijuterii cloisonné,
monede, ceasuri de comandă (ceasuri de
referinţă) / ceasuri de referinţă, suvenire din
cupru, crucifixuri din metale preţioase, altele
decât bijuteriile, crucifixuri ca bijuterii, inele
retractabile pentru chei/ lanțuri retractabile
pentru chei, ace bijuterii pentru pălării, butoni
de cămaşă, cadrane (ceasornicărie), diamante,
cercei, figurine din metale preţioase / statuete
din metale preţioase, aur, în formă brută sau
foiţă, fire de aur (bijuterii), bijuterii pentru pălării,
lingouri din metale preţioase, iridiu, bijuterii din
fildeş, gagat, în formă brută sau semiprelucrată,
bijuterii din chihlimbar, pandantive bijuterii /
pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii de
bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele de bijuterii,
inele de chei (inele despicate cu bijuterie fără
valoare sau podoabă decorativă) / lanţuri pentru
brelocuri (inele despicate cu bijuterie fără valoare
sau podoabă decorativă), medalioane (bijuterii),
medalii, misbaha (mărgele de rugăciune),
mecanisme pentru ceasuri şi ceasornice, coliere
(bijuterii), olivine (pietre preţioase) / peridote,
ace ornamentale, ornamente din gagat, osmiu,

paladiu, bijuterii cu strasuri (imitaţii de bijuterii),
perle realizate din ambroid (chihlimbar presat),
perle (bijuterii), pendule (ceasornicărie), ace
(bijuterii), platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase,
cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii de
prezentare pentru bijuterii, rodiu, inele (bijuterii),
rozarii / mătănii, ruteniu, pietre semipreţioase,
bijuterii pentru pantofi, fire de argint (bijuterii),
argint, în formă brută sau foiţă, spinel (piatră
preţioasă), inele despicate pentru chei din metal
preţios, fibre din argint (fire de argint), statuete
din metal preţios, cadrane solare, fibre din
metal preţios (bijuterii) / fire din metal preţios
(bijuterii), agrafe de cravată, ace de cravată,
curele de ceas / curele pentru ceasurile de mână/
cureluşe de ceas, lanţuri de ceas, arcuri de
ceas, sticle de ceas / geamuri de ceas, cutii de
ceas (componente ale ceasurilor), ace de ceas,
ceasuri, opere de artă din metal preţios, ceasuri
de mână.
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru 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,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
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birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare pentru
utilizare la birou, steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou / aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic / paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor

alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(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,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
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pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii

pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hârtie 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.
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, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, 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,
stupi, 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
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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, tâmplărie artistică, saltele de camping,
suporturi pentru butoaie, nemetalice, cercuri
pentru butoaie, nemetalice, butoaie din lemn
pentru decantarea vinului, şezlonguri, comode,
cutii pentru jucării, butuci pentru tăiat (mese),
clipsuri, 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,
fitinguri pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, 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, containere plutitoare, nemetalice,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi pentru
flori (mobilă), suporturi pentru furaje, tabureţi,

panouri despărţitoare (mobilă), urne funerare,
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, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, 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,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, 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, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
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, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice / plăci de identificare, nemetalice,
cuibare / căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare / căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice /
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/ rulouri interioare
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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, paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de 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, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, 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, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), 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
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, 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, borduri din paie, animale împăiate, păsări
împăiate, 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, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, 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, ambră
galbenă / chihlimbar, 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,
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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, mănuşi 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,
beţişoare pentru mâncat, 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 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, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, 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
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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
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 ceainice, 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, lucrări de artă din porţelan,
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ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat pielea.
22. Păr de animale, 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, saci
pentru cadavre, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor / hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice, păr
de cămilă, pânze pentru vele, frânghii pentru
tractarea maşinii, fibre de carbon pentru utilizare
la produsele textile, lână cardată, fibră din
nucă de cocos, coconi, lână pieptănată, cabluri
pentru atârnarea tablourilor, bumbac brut, câlţi
de bumbac, deşeuri de bumbac (smocuri) pentru
căptuşire şi umplutură, prelate pentru camuflaj,
puf (pene), cearşafuri pentru acoperit împotriva
prafului / cârpe de protecţie pentru podele
sau mobilă, puf de eider, iarbă esparto, pene
pentru pilote, pene pentru capitonare, materiale
textile fibroase brute, garnituri fibroase pentru
nave, plase de pescuit, lână organică, smocuri
(umplutură), fibre de sticlă pentru utilizare
la produsele textile, ierburi pentru capitonare,
hamace, fibre de cânepă, benzi din cânepă,
saci pentru rufe, păr de cal, iută, capoc, benzi
cu bride pentru jaluzelele veneţiene / benzi
cu bride sau panglici din material textil pentru
jaluzelele veneţiene, liber, pânză brută de in
(in), puf de bumbac, saci poştali, saci din
plasă pentru spălarea rufelor, ţarcuri din plasă
pentru creşterea peştilor, plase de camuflaj,
plase, năvoade, 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, păr de porc,
fibre de plastic pentru utilizare la produsele
textile, taliane, rafie, fibră de ramie, scări
de frânghie, frânghii, nemetalice, frânghii, saci
pentru transportul şi depozitarea materialelor în
vrac, vele, pânze cu rol de paraşută pentru
ski sailing, coarde pentru ridicarea geamurilor,
rumeguş, fire din deşeuri de mătase (deşeuri de
mătase brută) / deşeuri de mătase, alge marine
pentru umpluturi, sfori pentru legat snopi, lână de
tunsoare, mătase brută, ghemotoace de mătase,
sisal, chingi, nemetalice, pentru manipularea
încărcăturilor, laţuri (plase), benzi, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor / curele,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
paie pentru capitonare, 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 împachetare sau legare, câlţi, sfori din
hârtie, sfori pentru plase, lână pentru capitonare
(umplutură), prelate pentru vehicule, neformate,
fibre de sticlă din siliciu pentru utilizare la
produsele textile, vată pentru filtrare, vată pentru
capitonare şi de umplutură, capete de ceară,
sfoară pentru bici, aşchii de lemn, lână de lemn,
smocuri de lână, lână tratată sau brută, benzi
pentru împachetare sau legare, nemetalice.
24. Ţesături adezive care se aplică utilizând
căldura, steguleţe pentru bebeluşi, banere din
material textil sau plastic, textile pentru baie,
exceptând îmbrăcămintea, mănuşi de baie, huse
pentru pat / cearşafuri / cuverturi (cearşafuri) /
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, pânză pentru masa de biliard,
pături pentru animalele de gospodărie, ţesătură
pentru site, brocart, vatir, pânză pentru steaguri
din material textile sau plastic, stambă, pânze
pentru goblenuri sau pentru brodat, pânză
de tifon, ţesături sub formă de şnur, şeviot
(ţesătură), ţesătură, cârpe pentru demachiere,
suporturi de pahare din material textil, apărători
laterale pentru pătuţurile de copii (lenjerie de
pat), pânze de bumbac, huse (detaşabile)
pentru mobilă / huse detaşabile pentru mobilă,
huse pentru pernele de divan, crep (ţesătură),
crepon, suporturi pentru draperii din material
textil, draperii din material textil sau plastic,
damasc, pânze pentru schimbarea scutecelor
pentru bebeluşi, scutece din pânză, perdele
pentru uşi, stofă pentru covoare, plăpumi de
puf (cuverturi de pat), material elastic ţesut,
ţesătură din esparto, pânză, impermeabilă la
gaze, pentru baloanele de zbor, pânză care
imită pielea animalelor, pânză, pânză pentru
încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă din material textil,
fetru, ţesături din fibră de sticlă pentru uz
pentru utilizare la produsele textile, materiale
textile de filtrare, steaguri din material textil
sau plastic, flanel (ţesătură), molton (pânză),
huse din plastic pentru mobilă / huse din
plastic pentru mobilă, huse din material textil
pentru mobilă, finet/ barhet, tifon (ţesătură),
cârpe pentru şters paharele (prosoape de
bucătărie), pânză cauciucată, alta decât cea
pentru papetărie, ţesătură din păr (pânză de
sac), batiste din material textil, căptuşeli pentru
pălării, din material textil, dintr-o bucată, pânză
de cânepă, ţesătură de cânepă, lenjerie de
uz casnic, jerseu (ţesătură), pânză de iută,
ţesătură tricotată, etichete din material textil,
pânze pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de
corp, ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
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căptuşeli (textile), marabu (ţesătură), huse
pentru saltele, moleschin (ţesătură), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă / transparente, materiale textile
neţesute, muşama utilizată ca faţă de masă,
dosuri de perne, feţe de perne, suporturi
pentru farfurie din material textil, materiale
plastice (înlocuitoare de ţesături), ţesătură de
stambă imprimată, pături imprimate din material
textil, ţesătură de ramie, ţesătură de mătase
artificială, cearşafuri (textile), perdele de duş din
material textil sau plastic, giulgiuri, ţesături de
mătase pentru imprimarea de modele, mătase
(ţesătură), căptuşeli pentru sacii de dormit,
saci de dormit pentru bebeluşi, saci de dormit,
traverse de masă, nu din hârtie, garnituri de
masă, nu din hârtie, şerveţele de masă din
material textil, feţe de masă, nu din hârtie,
protecţii pentru masă din material textil, tafta
(ţesătură), material textil, faţă (lenjerie), feţe
(huse pentru saltele), huse din pânză formate
pentru capacul de toaletă, prosoape din material
textil, pânze imprimate pentru broderie / pânză
imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, carpete
textile agăţate pe pereţi / tapiserie (carpete
agăţate pe pereţi), din material textil, pânză de
lână / ţesătură de lână, zefir (ţesătură).
25. Stihare (alba), ghete, şorţuri (îmbrăcăminte),
cravate ascot, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie
de corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, halate de baie, căşti de baie,
slipuri de baie / pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri cu pene
(articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane /
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto (espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal / ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),

galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover / rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere) / jambiere,
egări (pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete / combinezoane, paltoane bărbăteşti /
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă
scurtă, căşti de duş, bocanci de schi,
mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi tip
fustă, bonete, măşti de somn, papuci, furouri
(lenjerie de corp), bretele pentru susţinerea
şosetelor, şosete, branţuri, tălpi pentru
încălţăminte, șoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia /
desuuri care absorb transpiraţia, flanele /
pulovere / hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene,
curele pentru jambiere, pantaloni, turbane,
chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri, uniforme,
pâslari (cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame
pentru încălţăminte, costume din neopren pentru
schi nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere.
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29. Pastă de ardei conservată, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete / pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bullion,
concentrate de fiertură / concentrate de bullion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate / fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extra virgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare / carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare / legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hot dog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat /
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat / pastă de ficat,
ficat, homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la

conserve, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), fermenţi din
lapte pentru uz culinar, substituenţi de lapte,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, inele de ceapă, ceapă,
conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi de
palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide pentru uz
culinar, lapte de arahide, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, murături,
polen preparat ca produs alimentar, porc,
chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi, fulgi
de cartofi, găluşte pe bază de cartofi, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf,
creveţi, nu vii, pastă de fructe presate, lapte
acru, stafide, ulei de rapiţă alimentar, cheag,
lapte de orez, lapte de orez pentru uz culinar,
lapte fermentat gătit, somon, nu viu, cărnuri
sărate, peşte sărat, sardine, nu vii, varză murată,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, castraveţi de mare,
nu vii, extracte din alge de mare alimentare,
seminţe, preparate, ulei de susan alimentar,
moluşte, nu vii, viermi de mătase în stadiu de
crisalidă pentru consum uman, smântână, ouă
de melci pentru consum, preparate pentru supă,
supe, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conserve,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, 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
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
agar-agar pentru scop culinar, branză quark,
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,
flori comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir,
conservat, ghimbir murat.
30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
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cofetărie cu migdale, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
cafea artificială, praf de copt, sodă alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit) / bicarbonat
de sodiu pentru gătit (sodă alimentară), baozi,
făină de orz, mix pentru clătite sărate, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi / fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort / aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie / produse de cofetărie cu zahăr,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb / făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal

ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse
de cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie) / pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malț, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată / făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pâtés en croûte (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, pelmeni, piper, bomboane mentolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis / clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, hârtie de orez comestibilă, gustări pe
bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/10/2021

cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie ), preparate pentru
întărirea frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh
(salată libaneză), tacos, tapioca, făină de
tapioca, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos de roşii, tortillas, turmeric, tăiţei udon,
pâine nedospită, cafea neprăjită, arome de
vanilie pentru uz culinar, vanilină (substituent
pentru vanilie), preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, vermicelli, oţet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu pentru
consum uman, drojdie, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), băuturi pe bază de ceai
cu lapte.
31. Alge, neprocesate, pentru consum uman
sau animal, algarovilla pentru consum animal,
migdale (fructe), plante de aloe vera, anşoa,
viu, hrană pentru animale, preparate pentru
îngrăşarea animalelor / preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat (aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fruncte proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, deşeuri
distilate pentru consum animal, biscuiţi pentru
câini, borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre de peşte,
peşte, viu, făină de peşte pentru consum
animal, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori / bulbi, flori, naturale, flori,
uscate, pentru decorare, nutreţ / hrană pentru
animale / furaj, fructe, proaspete, reziduuri
de fructe (tescovină) / tescovină, ierburi de

grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez),
viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de
in pentru consum animal, făină din seminţe
de in pentru consum animal, seminţe de
in comestibile, neprocesate, aşternut pentru
animale, aşternut de turbă, homari, vii, boabe
de roşcove, în formă brută, porumb, turtă de
porumb pentru vite, malţ pentru fabricarea berii şi
distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor, făină
pentru animale, animale de menajerie, spori de
ciuperci pentru înmulţire, ciuperci, proaspete,
midii, vii, urzici, nuci, neprocesate, moluşte,
vii, momeală de pescuit uscată prin înghețare,
flori comestibile, proaspete, ghimbir, proaspăt,
boabe de soia, proaspete, plante de canabis,
canabis, neprocesat, ovăz, turtă de oleaginoase /
turtă pentru vite, măsline, proaspete, ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii,
arbori de palmier, palmieri (frunzele arborelui
de palmier), făină de arahide pentru animale,
turtă de arahide pentru animale, arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante),
hrană pentru animalele de companie, conuri
de pin, plante, plante, uscate, pentru decorare,
polen (materie primă), cartofi, proaspeți, păsări
de curte, vii, quinoa, neprocesată, turtă de
rapiță pentru vite, reziduuri din cazan, după
distilare, rubarbă, proaspătă, făină de orez
pentru furaje, orez, neprocesat, rădăcini pentru
consum animal, tufe de trandafiri, plută brută,
secară, somon, viu, sare pentru vite, hârtie de
culoare nisipului (așternut) pentru animalele de
companie, sardine, vii, castraveţi de mare, vii,
seminţe germinate pentru uz botanic, răsaduri,
seminţe pentru plantare / seminţe de plante,
susan comestibil, neprocesat, arbuşti / tufe, ouă
de viermi de mătase, viermi de mătase, spanac,
proaspăt, languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ
de grajd pentru animale, strat de protecţie din
paie, aşternut din paie, paie (furaje), furaje
pentru fortifierea organismului animal, trestie
de zahăr, ştiuleţi de porumb dulce neprocesat
(decojiţi sau întregi), arbori, trufe, proaspete,
trunchiuri de arbori, ton, viu, turbă, naturală /
gazon, cherestea brută, cherestea netăiată,
dovlecei, proaspeţi, legume, proaspete, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, aşchii de lemn pentru fabricarea
celulozei de lemn, coroane din flori naturale,
drojdie pentru consum animal.
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32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, vin de orz (bere),
bere, must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe / suc de fructe,
nectaruri de fructe, nealcoolice, bere de ghimbir,
must de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas, limonade, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, shandy, apă lithia (bogată în litiu), bere
de malţ, must de malţ, apă minerală (băuturi),
must, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive,
arac (arak) / arak (arac), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, băuturi alcoolice,
cu excepţia berii, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru, cocktail-uri, curacao,
digestive (lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate,
esenţe alcoolice, extracte alcoolice, extracte din
fructe, alcoolice, gin, hidromel (mied) / mied
(hidromel), kirsch, lichioruri, băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, lichioruri de mentă,
perry, piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate,
altele decât pe bază de bere, alcool din orez,
rom, sake, spirtoase (băuturi), vodcă, whisky,
vin.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de

reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
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relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, cu scop comercial sau
publicitar, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
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 artă, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,

stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi, scrierea de CV-uri
pentru terţi, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, evaluarea antichităţilor,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluarea operelor de artă,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare
a debitelor, servicii de consultanţă în ceea
ce priveşte debitele, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb
de bani, factoring, închirierea fermelor,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (rfp),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
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minieră, studii financiare, servicii financiare,
subscrierea asigurărilor de incediu, evaluare
fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
finanţare pentru achiziţia în rate / finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de
costuri, multifinanțare, servicii de plati cu
portofel electronic, schimb financiar de monede
virtuale, investiţii în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri / agenţi
de bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni,
servicii de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar / custode.
37. Întreţinerea şi repararea avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii
de realizare a zăpezii artificiale, asfaltare,
curăţarea şi repararea cazanelor, zidire,
supravegherea construcţiei de clădiri, etanşarea
clădirilor / impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, închirierea de buldozere,
instalarea şi repararea alarmelor antifurt,
întreţinerea şi repararea arzătoarelor, servicii
de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii

privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, încărcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică /
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului /
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
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îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate
de reparaţii, repararea încuietorilor de
siguranţă, repararea liniilor electrice, restaurarea
lucrărilor de artă, restaurarea instrumentelor
muzicale, reşaparea anvelopelor, nituire,
pavarea drumurilor, închirierea maşinilor de
măturat străzile, servicii pentru acoperişuri,
protecţie anticorozivă, întreţinerea şi repararea
seifurilor, sablare, construcţia de eşafodaje,
construcţia de nave, repararea pantofilor,
sterilizarea instrumentelor medicale, curăţarea
străzilor, întreţinerea şi repararea camerelor
de tezaur, întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi
repararea telefoanelor, acordarea instrumentelor
muzicale, echilibrarea anvelopelor, repararea
umbrelelor, construcţii subacvatice, reparaţii
subacvatice, tapiţare, reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor / lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
38. Închirierea timpului de acces la reţelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicaţii prin
telegrame, comunicaţii prin telefon, comunicaţii
prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicaţii), transmiterea de
faxuri, transmisie de podcasturi, închirierea
de telefoane inteligente, închirierea aparatelor
fax, furnizarea de informaţii in domeniul
telecomunicaţiilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, trimiterea de mesaje,
închirierea aparatelor de trimitere a mesajelor,
închirierea de modemuri, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online,
servicii de pager (radio, telefon sau
alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, comunicaţii
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, închirierea echipamentului
de telecomunicaţii, furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,

servicii de teleconferinţă, servicii telegrafice,
servicii de telefonie, închirierea telefoanelor,
difuzarea prin intermediul televizorului, servicii
de telex, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
39. Transportul aerian, închirierea de aeronave,
închirierea de motoare de aeronave, transportul
cu ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, umplerea bancomatelor cu numerar,
servicii de şoferie, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, livrarea ziarelor, livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere), servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare, înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transport,
transportul turiştilor, transportul şi depozitarea
deşeurilor, transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
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deplasările turistice, informaţii despre transport,
logistica transporturilor, transportul de mobilier,
rezervări de călătorie, salvare subacvatică,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare
în cazul avarierii vehiculelor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
alimentarea cu apă, distribuirea apei, închirierea
scaunelor cu rotile, împachetarea bunurilor.
41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
educaţie de tip şcoală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de
caligrafie, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
cinematografice, spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice,
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 prin 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,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronica, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de căţărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, închirierea

de acvarii interioare, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea
de aparate de iluminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de model
pentru artişti, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea de facilităţi
pentru muzee (prezentări, expoziţii), servicii
de compoziţie muzicală, producţia de muzică,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), 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, servicii de
orchestră, 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), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, 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 publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilităţi pentru stadioane,
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închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
închirierea terenurilor de tenis, producţii
de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video, închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, servicii de
grădină zoologică.
45. Servicii de agenţii de adopţie, servicii de
soluţionare alternativă a litigiilor, servicii de
arbitraj, consultanţă în astrologie, îngrijirea
copiilor (babysitting), servicii de înmormântare,
servicii de cartomanţie, însoţire / escortare
în societate (însoţire), închirierea articolelor
de îmbrăcăminte, managementul drepturilor
de autor, servicii de crematoriu, servicii
matrimoniale, servicii de agenţii de detectiv,
servicii de plimbare a câinilor, servicii de
îmbălsămare, închirierea rochiilor de seară,
închirierea alarmelor de incendiu, închirierea
extinctoarelor de incendiu, stingerea incendiilor,
organizarea ceremoniilor funerare, activităţi
funerare, consiliere în perioada de doliu,
servicii de salvamari, servicii juridice in
domeniul migratiei, servicii de interpretare
a cartilor de tarot, auditare a conformității
de reglementare, auditare a conformității
juridice, cercetare genealogică, servicii de
pază, previziuni astrologice, servicii de house
sitting (locuirea în casa unui terţ şi
întreţinerea acesteia pe o perioadă temporară),
inspecţia fabricilor în scopuri de siguranţă,
consultanţă în proprietate intelectuală, asistenţă
în îmbrăcarea kimonoului, închirierea numelor
de domenii pe internet, cercetare juridică,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
administrarea juridică a licenţelor, servicii juridice
in în legătură cu negocierea contractelor
pentru terţi, consiliere juridică pentru a
răspunde la cererile de ofertă / consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,

licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, investigaţii
privind persoanele dispărute, monitorizarea
alarmelor de securitate şi antifurt, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de reţele de socializare
online, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
organizarea întâlnirilor religioase, servicii de
gardă de corp, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanţă în definirea garderobei
personale, scrierea de scrisori personale, pet
sitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ), consultanţă în
ceea ce priveşte securitatea fizică, planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), eliberarea
porumbeilor pentru ocazii speciale, oficierea
ceremoniilor religioase, închirierea de seifuri,
scanarea bagajelor din motive de securitate,
consultanţă spirituală, urmărirea bunurilor furate.

───────

(210) M 2021 07723
(151) 26/10/2021
(732) AXIPLUS DENT SRL, SPLAIUL

UNIRII, NR. 33, BL. M4, SC. 2,
AP. 46, SECTOR 3, BUCURESTI,
030124, ROMANIA

(540)

Advanced Dentistry

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.01

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

44. Servicii de stomatologie estetică, servicii
de stomatologie, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, servicii de igienă dentară, servicii
de anestezie dentară, servicii oferite de clinici
dentare, montare de pietre prețioase în proteze
dentare.

───────
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(210) M 2021 07724
(151) 26/10/2021
(732) OCTAV PENCU, SOS. MIHAI

BRAVU NR. 64-88, BL. P7,
SC.1, ET.3, AP.14,SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

stubborn

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

25. Articole de imbracaminte si incaltaminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 07725
(151) 26/10/2021
(732) ROMULUS SORIN NICULESCU,

BLD. MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU NR.7A, CORP
A, ET.11, AP. 5, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
THE MOBILE SPA

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

37. Reparații de telefoane, instalarea și
repararea telefoanelor, reparare și întreținere de
telefoane inteligente, servicii de încărcare de
baterii la telefoane mobile.

───────

(210) M 2021 07726
(151) 26/10/2021
(732) MITSUBISHI CORPORATION,

3-1, MARUNOUCHI 2-CHOME,
CHIYODA-KU, TOKYO, JAPONIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.04.03

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

7. Cazane cu motoare cu abur, tuburi de cazan,
turbine cu abur/turbine cu gaz pentru uz terestru
si maritim, turbine cu apa, turbine eoliene,
sisteme generatoare de energie, instalatii/
centrale/uzine cu ciclu combinat, instalații/
centrale/uzine de energie geotermala, instalatii/
centrale/uzine de cogenerare, instalatii/centrale/
uzine de energie eoliana, instalatii/centrale/
uzine de energie nucleara si echipamente
conexe, aparate de decontaminare pentru
utilizare in instalatii/centrale/uzine de energie
nucleara, motoare pentru uz industrial/maritim si
agricol, motoare diesel cu exceptia celor pentru
vehicule terestre, motoare cu aburi, motoare cu
reacție, motoare pentru ambarcațiuni, injectoare
pentru motoare, dispozitive de aprindere pentru
motoare, supape pentru motoare, generatoare
de energie electrica, generatoare de motoare
diesel, motoare electrice, altele decât cele
pentru vehicule terestre, turbocompresoare,
mecanisme de propulsie, altele decât cele pentru
vehicule terestre, mecanisme de comandă
pentru motoare, pompe, pompe centrifuge,
pompe de vid turbo- moleculare, suflante
pentru compresia / evacuarea și transportul
gazelor, aparate pentru separarea gazelor prin
adsorbție oscilanta prin presiune, compresoare
pentru aer condiționat și frigidere, unități de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
26/10/2021

condensare, centrifuge de purificare a uleiului și
alte centrifuge, purificator de ulei, filtru cu tambur
rotativ, filtru basculant de înclinare orizontala
filtre automate cu autocurățare, reactoare
chimice și aparate chimice conexe, malaxoare,
autoclave, schimbătoare de căldură, colectoare
de nămol, instalații/ uzine de acid sulfuric,
intalatii/uzine de poliacetale, instalatii/uzine de
extracție continuă a uleiului comestibil, instalatii/
uzine de sinteză a formalinei, instalații/ uzine de
etilenă, instalatii/uzine de negru de fum, mașini-
unelte, aparate pentru prelucrarea cu dispozitive
de control computerizate, unelte de tăiat, flori de
burghiu, tije de foraj, unelte carbidice, matrite,
rotoare, mașini de șlefuit, mașini de frezat, poduri
rulante, macarale de moară, macarale pentru
containere, macarale de transfer, macarale
plutitoare, macarale de cățărat, descărcătoare,
încărcătoare, macarale derrick, transportoare
cu bandă, aparate de manipulare pentru
încărcare și descărcare, mașini de fabricat
fier si otel, laminoare, mașini pentru formarea
materialelor plastice, vulcanizatoare pentru
anvelope, mașini pentru textile, mașini pentru
fabricarea și transformarea hârtiei, mașini de
ambalat alimente, mașini de ambalat sub vid,
echipamente de îmbuteliere și conservare,
umpluturi pentru sticle, curățători pentru sticle,
umpluturi pentru cutii, cusători pentru cutii mașini
de presat de uz industrial, mașini de imprimat,
prese offset, prese offset web, mașini de spălat
(rufe), roboti pentru uz industrial, unitati de
foraj marin, de producție de petrol și gaze,
instalații de distribuție si depozitare de petrol,
mașini de construcții, escavatoare hidraulice,
mașini pentru pavarea drumurilor, mașini pentru
construcții de drumuri, mașini de reciclare a
suprafeței rutiere, gredere cu motor, mașini
de forat, burghie pe senile, mașini scut (de
protecții), echipamente hidraulice, ambreiaje,
altele decât cele pentru vehicule terestre, unități
de carburator, transmisii de energie, cutii de
viteze / reductoare altele decât cele pentru
vehicule terestre, convertizoare de cuplu, arcuri,
mașini agricole, tractoare agricole, cultivatoare
rotitoare, cultivatoare cu motor, combina de
recoltat, combina de treierat, transplantatoare
de paddy, seceratori si mașini de tuns
iarba, mașini de tuns gazon mașini pentru
uscarea cerealelor, decorticatoare, elevatoare,
scări rulante, trotoare mobile, mașini de cusut
industriale, motoare de ambreiaj pentru mașini
de cusut, motoare de ambreiaj, motoare
electrice, generatoare, unitate de injecție
controlata electronic, distribuitoare pentru
motoarele vehiculelor, bobine de aprindere
pentru automobile, unitate de carburator de
feedback controlata electronic, bobine de

aprindere, ignitori, mașini de purificarea apei,
generatoare pentru turbine cu abur, motoare cu
angrenaj, pompe pentru acasă, mașini de ridicat,
demaroare pentru motoare pentru vehicule,
comutatoare, corpul clapetei de accelerație
controlat electronic pentru vehicule, mașini cu
descărcare electrică, aparate cu fascicul de
cluster ionizat, mașini cu cleme cilindrice, sudori/
aparate de sudura de cusături, mașini de încălzit
cu inducție pentru fier și oțel, robot industrial
pentru aparate de intindere, regulatoare,
supape magnetice, mașini de tracțiune fără
angrenaje, ventilatoare pentru motoare, pompe
de vid rotative pentru ulei, aeratoare, mașini
pentru fabricarea căldurii, mașini de cusut
cu control electric, startere pentru motoare,
servomotoare pentru mașini de cusut, excitatori
fără perii, dinam, generatoare cu hidro turbine,
generatoare de modulare a lățimii impulsurilor,
malaxoare electrice pentru casă, mașini de
spălat acasa, mașini de călcat, mașini electrice
de bucătărie, filtru de ulei pentru vehicule, filtru
de aer pentru vehicule, pistoane de motor,
imprimante 3D, inele O (parti de mașini) ,
inele de ungere(parti de mașini), garnituri pentru
motoarele cu combustie interna, garnituri din
metal pentru motoarele vehiculelor, garnituri,
nemetalice, pentru motoarele vehiculelor,
aspiratoare electrice, servomotoare, mașini
de prelucrare cu laser pentru automatizarea
fabricii, generatoare pentru turbine, benzi rulante
(moving pavements), generatoare acționate cu
energie solara, actuatoare pentru vehicule,
drivere de injecție pentru vehicule terestre,
magnetouri pentru vehicule terestre, mașini
și scule pentru prelucrarea metalelor, mașini-
unelte pentru prelucrarea metalelor, mașini de
taiat, unelte de taiat pentru utilaje, capete de
găurit (parti de mașini), mașini de găurit (parti de
mașini, vârfuri de burghiu (parii de mașini), freze
cu coada (parii de mașini), lame (parii de mașini),
mașini de frezat (pentru prelucrarea metalului),
bormasini (pentru prelucrarea metalului), freze-
modul (masini-unelte), inserții de tăiere si vârfuri
de taiere pentru utilizarea cu unelte de taiere,
unelte manual motorizate, mașini de găurit si
sfredele (manuale), unelte din carbură cimentată
(mașină), unelte de taiat din carbură cimentată,
vârfuri din carbura cimentata, scule de tăiere
cBN (nitrură de bor cubică) sinterizate, unelte de
taiat cu diamant pentru mașini, unelte de taiat
metale cu vârf de diamant, vârfuri de burghie cu
diamant pentru mașini, unelte de taiat cu diamant
sinterizate, matrite si stante pentru formarea
metalului, dispozitive de susținere pentru masini-
unelte, robinete (masini-unelte), mandrine (parti
de mașini), pietre de șlefuit (parti de mașini),
mandrine de prindere (parti de mașini), suporturi
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de unelte (parii de mașini), osii (parti de
mașini), aparate si mașini pentru formarea
metalelor primare, aparate si mașini pentru
formarea metalelor secundare, prese mecanice
(pentru prelucrarea metalelor), mașini de forjat,
masini pentru formarea firelor metalice, mașini
si aparate de minerit, mașini pentru exploatări
miniere, placi pentru imprimare, mașini si
aparate pentru imprimarea plăcilor.
12. Aeronave și sisteme spațiale, motoare
rachetă, nave, nave de pasageri, nave de marfă,
cisterne, suporturi pentru transport, ambarcațiuni
de lucru, unități de ancorare pentru nave,
avioane de afaceri, elicoptere de transport,
vehicule de lansare, aero motoare, mașini de
pasageri, mașini sport, autobuze, camioane,
tractoare, remorci, vagoane, autodube,
motociclete, vehicule electrice, camioane
motostivuitoare, autobasculante, ambulanțe,
motoare și motoare pentru vehicule, sasiuri
pentru vehicule, caroserii pentru vehicule,
anvelope și roți pentru vehicule, frâne pentru
vehicule, suspensii pentru vehicule, scaune
pentru vehicule, huse de scaun pentru
vehicule, parbrize pentru vehicule, oglinzi pentru
vehicule, bari de protecție pentru vehicule,
uși pentru vehicule, sistem de direcție pentru
vehicule, volane pentru vehicule, stergătoare
pentru vehicule, huse pentru vehicule, pompe
de aer pentru vehicule, amortizoare de
șocuri pentru vehicule, semnalizatoare de
direcție pentru vehicule, arcuri pentru vehicule,
convertizoare pentru vehicule, ambreiaje pentru
vehicule, bobine de aprindere pentru vehicule,
distribuitoare pentru autovehicule, transmisii
pentru vehicule, transmisie automată controlata
electronic pentru vehicule, suspensie controlata
electronic pentru vehicule, ambreiaje de putere
pentru vehicule, motoare de tracțiune și unitate
de angrenaj pentru vehicule, masinute de
golf, curățătoare auto, aparate de geamuri
electrice pentru vehicule, motoare electrice
pentru vehicule, supapă de recirculare a gazelor
de eșapament pentru vehicule, corpul clapetei
de accelerație pentru vehicule, regulatoare /
reglaje pentru vagon, frâne antiderapante,
alternatoare pentru vehicule, motoare de pornire/
demaroare pentru vehicule, dispozitive antifurt
pentru vehicule, aparate airbag pentru vehicule,
pompe de combustibil pentru vehicule, filtre de
aer pentru vehicule, filtre de ulei pentru vehicule,
claxoane pentru vehicule, actuator turbo pentru
vehicule, actuator/servomotor de sincronizare a
supapei variabile pentru vehicule.

───────

(210) M 2021 07727
(151) 26/10/2021
(732) MITSUBISHI CORPORATION,

3-1, MARUNOUCHI 2-CHOME,
CHIYODA-KU, TOKYO, JAPONIA

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

(540)
MITSUBISHI

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

7. Cazane cu motoare cu abur, tuburi de cazan,
turbine cu abur/turbine cu gaz pentru uz terestru
si maritim, turbine cu apa, turbine eoliene,
sisteme generatoare de energie, instalatii/
centrale/uzine cu ciclu combinat, instalații/
centrale/uzine de energie geotermala, instalatii/
centrale/uzine de cogenerare, instalatii/centrale/
uzine de energie eoliana, instalatii/centrale/
uzine de energie nucleara si echipamente
conexe, aparate de decontaminare pentru
utilizare in instalatii/centrale/uzine de energie
nucleara, motoare pentru uz industrial/maritim si
agricol, motoare diesel cu exceptia celor pentru
vehicule terestre, motoare cu aburi, motoare cu
reacție, motoare pentru ambarcațiuni, injectoare
pentru motoare, dispozitive de aprindere pentru
motoare, supape pentru motoare, generatoare
de energie electrica, generatoare de motoare
diesel, motoare electrice, altele decât cele
pentru vehicule terestre, turbocompresoare,
mecanisme de propulsie, altele decât cele pentru
vehicule terestre, mecanisme de comandă
pentru motoare, pompe, pompe centrifuge,
pompe de vid turbo- moleculare, suflante
pentru compresia / evacuarea și transportul
gazelor, aparate pentru separarea gazelor prin
adsorbție oscilanta prin presiune, compresoare
pentru aer condiționat și frigidere, unități de
condensare, centrifuge de purificare a uleiului și
alte centrifuge, purificator de ulei, filtru cu tambur
rotativ, filtru basculant de înclinare orizontala
filtre automate cu autocurățare, reactoare
chimice și aparate chimice conexe, malaxoare,
autoclave, schimbătoare de căldură, colectoare
de nămol, instalații/ uzine de acid sulfuric,
intalatii/uzine de poliacetale, instalatii/uzine de
extracție continuă a uleiului comestibil, instalatii/
uzine de sinteză a formalinei, instalații/ uzine de
etilenă, instalatii/uzine de negru de fum, mașini-
unelte, aparate pentru prelucrarea cu dispozitive
de control computerizate, unelte de tăiat, flori de
burghiu, tije de foraj, unelte carbidice, matrite,
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rotoare, mașini de șlefuit, mașini de frezat, poduri
rulante, macarale de moară, macarale pentru
containere, macarale de transfer, macarale
plutitoare, macarale de cățărat, descărcătoare,
încărcătoare, macarale derrick, transportoare
cu bandă, aparate de manipulare pentru
încărcare și descărcare, mașini de fabricat
fier si otel, laminoare, mașini pentru formarea
materialelor plastice, vulcanizatoare pentru
anvelope, mașini pentru textile, mașini pentru
fabricarea și transformarea hârtiei, mașini de
ambalat alimente, mașini de ambalat sub vid,
echipamente de îmbuteliere și conservare,
umpluturi pentru sticle, curățători pentru sticle,
umpluturi pentru cutii, cusători pentru cutii mașini
de presat de uz industrial, mașini de imprimat,
prese offset, prese offset web, mașini de spălat
(rufe), roboti pentru uz industrial, unitati de
foraj marin, de producție de petrol și gaze,
instalații de distribuție si depozitare de petrol,
mașini de construcții, escavatoare hidraulice,
mașini pentru pavarea drumurilor, mașini pentru
construcții de drumuri, mașini de reciclare a
suprafeței rutiere, gredere cu motor, mașini
de forat, burghie pe senile, mașini scut (de
protecții), echipamente hidraulice, ambreiaje,
altele decât cele pentru vehicule terestre, unități
de carburator, transmisii de energie, cutii de
viteze / reductoare altele decât cele pentru
vehicule terestre, convertizoare de cuplu, arcuri,
mașini agricole, tractoare agricole, cultivatoare
rotitoare, cultivatoare cu motor, combina de
recoltat, combina de treierat, transplantatoare
de paddy, seceratori si mașini de tuns
iarba, mașini de tuns gazon mașini pentru
uscarea cerealelor, decorticatoare, elevatoare,
scări rulante, trotoare mobile, mașini de cusut
industriale, motoare de ambreiaj pentru mașini
de cusut, motoare de ambreiaj, motoare
electrice, generatoare, unitate de injecție
controlata electronic, distribuitoare pentru
motoarele vehiculelor, bobine de aprindere
pentru automobile, unitate de carburator de
feedback controlata electronic, bobine de
aprindere, ignitori, mașini de purificarea apei,
generatoare pentru turbine cu abur, motoare cu
angrenaj, pompe pentru acasă, mașini de ridicat,
demaroare pentru motoare pentru vehicule,
comutatoare, corpul clapetei de accelerație
controlat electronic pentru vehicule, mașini cu
descărcare electrică, aparate cu fascicul de
cluster ionizat, mașini cu cleme cilindrice, sudori/
aparate de sudura de cusături, mașini de încălzit
cu inducție pentru fier și oțel, robot industrial
pentru aparate de intindere, regulatoare,
supape magnetice, mașini de tracțiune fără
angrenaje, ventilatoare pentru motoare, pompe
de vid rotative pentru ulei, aeratoare, mașini

pentru fabricarea căldurii, mașini de cusut
cu control electric, startere pentru motoare,
servomotoare pentru mașini de cusut, excitatori
fără perii, dinam, generatoare cu hidro turbine,
generatoare de modulare a lățimii impulsurilor,
malaxoare electrice pentru casă, mașini de
spălat acasa, mașini de călcat, mașini electrice
de bucătărie, filtru de ulei pentru vehicule, filtru
de aer pentru vehicule, pistoane de motor,
imprimante 3D, inele O (parti de mașini) ,
inele de ungere(parti de mașini), garnituri pentru
motoarele cu combustie interna, garnituri din
metal pentru motoarele vehiculelor, garnituri,
nemetalice, pentru motoarele vehiculelor,
aspiratoare electrice, servomotoare, mașini
de prelucrare cu laser pentru automatizarea
fabricii, generatoare pentru turbine, benzi rulante
(moving pavements), generatoare acționate cu
energie solara, actuatoare pentru vehicule,
drivere de injecție pentru vehicule terestre,
magnetouri pentru vehicule terestre, mașini
și scule pentru prelucrarea metalelor, mașini-
unelte pentru prelucrarea metalelor, mașini de
taiat, unelte de taiat pentru utilaje, capete de
găurit (parti de mașini), mașini de găurit (parti de
mașini, vârfuri de burghiu (parii de mașini), freze
cu coada (parii de mașini), lame (parii de mașini),
mașini de frezat (pentru prelucrarea metalului),
bormasini (pentru prelucrarea metalului), freze-
modul (masini-unelte), inserții de tăiere si vârfuri
de taiere pentru utilizarea cu unelte de taiere,
unelte manual motorizate, mașini de găurit si
sfredele (manuale), unelte din carbură cimentată
(mașină), unelte de taiat din carbură cimentată,
vârfuri din carbura cimentata, scule de tăiere
cBN (nitrură de bor cubică) sinterizate, unelte de
taiat cu diamant pentru mașini, unelte de taiat
metale cu vârf de diamant, vârfuri de burghie cu
diamant pentru mașini, unelte de taiat cu diamant
sinterizate, matrite si stante pentru formarea
metalului, dispozitive de susținere pentru masini-
unelte, robinete (masini-unelte), mandrine (parti
de mașini), pietre de șlefuit (parti de mașini),
mandrine de prindere (parti de mașini), suporturi
de unelte (parii de mașini), osii (parti de
mașini), aparate si mașini pentru formarea
metalelor primare, aparate si mașini pentru
formarea metalelor secundare, prese mecanice
(pentru prelucrarea metalelor), mașini de forjat,
masini pentru formarea firelor metalice, mașini
si aparate de minerit, mașini pentru exploatări
miniere, placi pentru imprimare, mașini si
aparate pentru imprimarea plăcilor.
12. Aeronave și sisteme spațiale, motoare
rachetă, nave, nave de pasageri, nave de marfă,
cisterne, suporturi pentru transport, ambarcațiuni
de lucru, unități de ancorare pentru nave,
avioane de afaceri, elicoptere de transport,
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vehicule de lansare, aero motoare, mașini de
pasageri, mașini sport, autobuze, camioane,
tractoare, remorci, vagoane, autodube,
motociclete, vehicule electrice, camioane
motostivuitoare, autobasculante, ambulanțe,
motoare și motoare pentru vehicule, sasiuri
pentru vehicule, caroserii pentru vehicule,
anvelope și roți pentru vehicule, frâne pentru
vehicule, suspensii pentru vehicule, scaune
pentru vehicule, huse de scaun pentru
vehicule, parbrize pentru vehicule, oglinzi pentru
vehicule, bari de protecție pentru vehicule,
uși pentru vehicule, sistem de direcție pentru
vehicule, volane pentru vehicule, stergătoare
pentru vehicule, huse pentru vehicule, pompe
de aer pentru vehicule, amortizoare de
șocuri pentru vehicule, semnalizatoare de
direcție pentru vehicule, arcuri pentru vehicule,
convertizoare pentru vehicule, ambreiaje pentru
vehicule, bobine de aprindere pentru vehicule,
distribuitoare pentru autovehicule, transmisii
pentru vehicule, transmisie automată controlata
electronic pentru vehicule, suspensie controlata
electronic pentru vehicule, ambreiaje de putere
pentru vehicule, motoare de tracțiune și unitate
de angrenaj pentru vehicule, masinute de
golf, curățătoare auto, aparate de geamuri
electrice pentru vehicule, motoare electrice
pentru vehicule, supapă de recirculare a gazelor
de eșapament pentru vehicule, corpul clapetei
de accelerație pentru vehicule, regulatoare /
reglaje pentru vagon, frâne antiderapante,
alternatoare pentru vehicule, motoare de pornire/
demaroare pentru vehicule, dispozitive antifurt
pentru vehicule, aparate airbag pentru vehicule,
pompe de combustibil pentru vehicule, filtre de
aer pentru vehicule, filtre de ulei pentru vehicule,
claxoane pentru vehicule, actuator turbo pentru
vehicule, actuator/servomotor de sincronizare a
supapei variabile pentru vehicule.

───────

(210) M 2021 07728
(151) 26/10/2021
(732) BM-BC SRL, STR. GĂRII NR.

3, JUD. SUCEAVA, GURA
HUMORULUI, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)
Vente

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului și
sportului, servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii de traducere și interpretare,
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, coordonare
de activități de divertisment, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
consultanță referitoare la planificare de petreceri,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
divertisment muzical, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri culturale, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri de
divertisment, furnizare de centre de recreere,
furnizare de instalații de karaoke, furnizare
de instalații de recreere, furnizare de servicii
recreative acvatice, servicii sportive și de
fitness, servicii recreative pentru persoanele în
vârstă, servicii recreative legate de drumeții și
camping, servicii de spectacole în direct, servicii
de recepții pentru companii (divertisment),
servicii de recepție (divertisment), servicii de
planificare de petreceri, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, servicii de
educație, instruire și divertisment, servicii de
divertisment în centre de vacanță, servicii
de divertisment furnizate la cluburi sportive
private (country club), servicii de centre
de amuzament pentru taberele de vacanță,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
planificarea de recepții (divertisment), planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
servicii oferite de parcuri de distracție și
tematice, târguri, grădini zoologice și muzee
(divertisment), organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
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recreative, organizare și coordonare de activități
de divertisment, organizare de spectacole
pe scenă, organizare de spectacole vizuale,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
recreative, organizare de excursii pentru
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu sop cultural, educaţional şi divertisment,
organizare de activități de recreere în grup,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
petreceri, planificarea de petreceri, servicii de
divertisment pentru petreceri de zile de naștere,
servicii oferite de tabere de recreere, servicii de
divertisment furnizate de hoteluri.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
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 de
cazare temporară, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, asigurarea de
hrană și băuturi, servicii de baruri, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii 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,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de catering, servicii
de rezervare a meselor, servicii de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
servicii de cazare pentru vacanțe, rezervare de
locuri de cazare pentru vacanțe, închiriere de
locuri de cazare pentru petrecerea vacanțelor,
servicii de catering hotelier, închiriere de camere
(cazare temporară), organizare și furnizare de

cazare temporară, furnizare de spații pentru
festivități și furnizare de spații temporare de
birouri și reuniuni, servicii de catering mobil.

───────

(210) M 2021 07729
(151) 26/10/2021
(732) IOANA-FLORINA ȚĂGUREAN-

GRAMA, STR. EUGEN IONESCO
NR. 67, SC. 3, ET. 6, AP. 92, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400356,
CLUJ, ROMANIA
IOANA GRAMA 92 MEDIA S.R.L.,
STR. EUGEN IONESCO NR. 67,
SC. 3, ET. 6, AP. 92, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400356, CLUJ,
ROMANIA

(540)

GRAMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17

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

20. Mobile (obiecte pentru decorare).
24. Lenjerie de uz casnic, prosoape.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, respectiv: sandale, ghete damă,
articole pentru acoperirea capului, respectiv:
pălării, lenjerie intimă bărbați și femei, respectiv:
chiloți tip boxeri, chiloți de damă, pijamale
de femei, bărbați, copii, îmbrăcăminte de
stradă pentru femei, bărbați, copii, respectiv:
paltoane, geci, pantaloni, rochii, topuri, costume,
fuste, pantaloni scurți, îmbrăcăminte de plajă,
respectiv: slipuri de baie/pantaloni scurți de
baie, costume de baie, îmbrăcăminte pentru
gimnastică/sport, colanți, egări.

───────
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(210) M 2021 07730
(151) 26/10/2021
(732) NETAGRO SRL, ȘOS.

ȘTEFĂNEȘTI NR. 13, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)
STIMseed

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

1. Fertilizatori lichizi.
───────

(210) M 2021 07731
(151) 26/10/2021
(732) SPECIALTY COFFEE SOLUTIONS

SRL, STR. MARTIR MARIA
ANDREI NR. 6, CAM. 1, ET. 4,
AP. 19, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

două boabe PRĂJITORIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.07.01

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, gheață (apă înghețată),
cafea, cafea aromată, cafea liofilizată, cafea
verde, cafea solubilă, cafea decafeinizată, cafea
măcinată, concentrate de cafea, cafea de malț,
amestecuri de cafea, cafea cu lapte, băuturi
din cafea, boabe de cafea, înlocuitori de cafea,
uleiuri de cafea, pungi de cafea, umplute,
capsule de cafea, umplute, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, cicoare (înlocuitori
de cafea), boabe de cafea măcinate, boabe

de cafea prăjite, amestecuri de extracte de
cafea de malț cu cafea, amestecuri de esențe
de cafea și extracte de cafea, altele decât
uleiurile esențiale, amestecuri de cafea și malț,
amestecuri de cafea și cicoare, preparate
vegetale care înlocuiesc cafeaua, băuturi cu
gheață pe bază de cafea, înlocuitor de cafea pe
bază de cicoare, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, orz destinat utilizării ca înlocuitor de
cafea, filtre sub formă de pliculețe pline cu cafea,
amestecuri de cicoare folosite ca înlocuitori de
cafea, extracte de cicoare utilizate ca înlocuitori
de cafea, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru alimente, altele decât uleiurile esențiale,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
băuturi,altele decât uleiurile esentiale, preparate
de cicoare utilizate ca înlocuitori pentru cafea,
înlocuitori de cafea (pe bază de cereale sau
cicoare), băuturi pe bază de cafea cu conținut de
lapte, cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule
sau băutură), preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de cafea), băuturi gazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cafea care
conțin înghețată (affogato), băuturi pe bază de
înlocuitori de cafea, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, băuturi gata preparate
pe bază de cafea, cicoare pentru utilizare ca
înlocuitori de cafea, boabe de cafea învelite în
zahăr, înlocuitori de cafea pe bază vegetală,
băuturi pe bază de cafea, înlocuitori de cafea
(surogate de cafea sau preparate din plante
folosite în loc de cafea), umpluturi pe bază de
cafea, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, altele decât uleiurile esentiale,
doze de cafea umplute, amestecuri de cafea
de malț cu cafea, extracte de cafea, cafea
cu ciocolată, cafea gata preparată, cafea cu
gheață, esență de cafea, altele decât uleiurile
esențiale, esențe de cafea altele decât uleiurile
esențiale, arome de cafea cicoare și amestecuri
de cicoare, toate folosite ca înlocuitori de cafea,
ciocolată de casă sub formă de foaie crocantă
cu boabe de cafea măcinate, cacao cu lapte,
înghețată din lapte, ciocolată cu lapte, lapte
congelat (înghețată), ceaiuri cu lapte, ciocolată
cu lapte (băutură), băuturi pe bază de ciocolată
cu lapte, prăjituri pentru ceai cu ciocolată și
lapte, înghețate pe băț cu aromă de lapte,
ingrediente principale pentru prepararea shake-
urilor pe bază de lapte (arome), ceai, ceai
instant, mate (ceai), ceai rooibos, chai (ceai),
ceai verde, ceai negru (ceai englezesc), ceai
negru, ceai alb, ceai pentru infuzii, ceai de
ginseng, frunze de ceai, extracte de ceai, ceai
de ghimbir, ceai de iasomie, ceai earl grey,
amestecuri de ceai, ceai verde japonez, arome
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din ceai, ceai fără teină, ceaiuri de fructe, ceai
negru instant, ceai alb instant, ceai verde instant,
ceai de mentă, ceai de mușețel, ceai de măceșe,
ceai de tei, capsule de ceai umplute, ceai de
rozmarin, extracte de ceai (nemedicamentoase),
ceai cu gheață (nemedicamentoase), pliculețe
de ceai umplute pentru prepararea de ceaiuri
nemedicinale, amestecuri de pulberi de ceai,
ceaiuri (nemedicinale) care conțin lămâie,
băuturi pe bază de ceai (nemedicamentoase),
ceai fără teină îndulcit cu îndulcitori, ceaiuri
(nemedicinale) aromate cu lămâie, ceai ambalat
(altele decât pentru uz medicinal), ceai din fructe
(nu pentru uz medical), ceai (nemedicinal) care
constă în frunze de merișor, ceaiuri cu aromă de
fructe (nu medicinale), ceai de iasomie sub formă
de pliculețe, altele decât pentru uz medicinal,
produse de patiserie, produse de patiserie cu
ciocolată, produse de patiserie cu termen mare
de valabilitate, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), amestecuri de
patiserie, prăjiturici uscate (patiserie), specialități
de patiserie, produse de patiserie, foi de patiserie
congelate, produse de patiserie proaspete,
produse de patiserie congelate, amestecuri
preparate de patiserie.

───────

(210) M 2021 07732
(151) 26/10/2021
(732) BONISSIMO CATERING S.R.L.,

SAT MĂRGINENI NR.8, JUD.
BACĂU, COMUNA MĂRGINENI,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

LA CARTOFUL FUGĂRIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.07.08; 05.09.03

(591) Culori revendicate:alb, galben, crem,
roșu, negru

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile, fructe, legume,
plante aromatice în formă conservată, uscată,
fiartă, congelată sau preparată, gustări pe bază
de cartofi, cartofi, conservați, cartofi, preparați,
fulgi de cartofi, chipsuri (cartofi prăjiți), aperitive
pe bază de cartofi, cartofi prăjiți în formă de gofre,
rösti (chiftele cu cartofi gratinați prăjiți), chipsuri
de cartofi cu conținut redus de grăsime, cartofi
umpluți, salate de cartofi, cartofi pai congelați,
cartofi feliați congelați, felii prăjite de cartofi,
cartofi răzuiți prăjiți (hash browns).
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
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sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), făină de cartofi, amidon
din cartofi pentru alimente, lipie pe bază de
cartofi, făină de cartofi, de uz alimentar, alimente
sărate preparate din făină de cartofi, produse de
patiserie din făină de cartofi, snack-uri preparate
din făină de cartofi, produse pentru gustări
preparate din făină de cartofi, amidon de cartofi
dulci de uz alimentar.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, livrare de alimente.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii de
restaurant, servicii oferite de bistro, servicii
oferite de un bar, snack-bar-uri, cafenea, servicii
de bufet, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi.

───────

(210) M 2021 07733
(151) 26/10/2021
(732) NETAGRO SRL, SOS.

STEFANESTI NR. 13, JUDETUL
ILFOV, STEFANESTII DE JOS,
077175, ILFOV, ROMANIA

(540)
Biostart

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

(210) M 2021 07734
(151) 26/10/2021
(732) IOAN BORZEA, STR. GEORGE

ENESCU NR. 8A, ET. 2, APT.
4, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
MAURICIO PABLO MESA GOMEZ,
BLD. PRIMĂVERII NR. 30, APT.
6, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

GMBRNS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurante, servicii de berării, servicii oferite
de baruri, cafenele, snack-baruri, servicii de
catering.

───────

(210) M 2021 07735
(151) 26/10/2021
(732) NETAGRO SRL, SOS.

STEFANESTI NR. 13, JUDETUL
ILFOV, STEFANESTII DE JOS,
077175, ILFOV, ROMANIA

(540)
Nitrospeed

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

1. Fertilizatori lichizi.

1. Îngrășăminte chimice.
───────

───────
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(210) M 2021 07736
(151) 26/10/2021
(732) LILA ROSSA ENGROS SRL,

B-DUL VOLUNTARI NR.81 A,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)

nunukids

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(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.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
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 07737
(151) 26/10/2021
(732) NETAGRO SRL, SOS.

STEFANESTI NR. 13, JUDETUL
ILFOV, STEFANESTII DE JOS,
077175, ILFOV, ROMANIA

(540)

TEHNOLOGII ESENȚIALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.11

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

35. Publicitate.
───────

(210) M 2021 07738
(151) 26/10/2021
(732) NETAGRO SRL, SOS

STEFANESTI NR 13, JUDEŢ
ILFOV, STEFANESTII DE JOS,
077175, ILFOV, ROMANIA

(540)

TEHNOLOGIILE NETagro

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

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FCDD00), portocaliu (HEX #DF921D),
roşu închis (HEX #7C3A26), negru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate.
───────

(210) M 2021 07739
(151) 26/10/2021
(732) EXODIGITAL SRL, STR. MIRCEA

ELIADE NR. 36B, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

startco

(531) Clasificare Viena:
03.07.21; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1038e0), negru

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
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 07740
(151) 26/10/2021
(732) JOYON ELECTRONICS SRL,

STR. IONITA CEGAN, NR. 7,
BLOC P25A, AP. 1, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

JOYON

(531) Clasificare Viena:
01.07.01; 27.05.01; 27.05.17

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────
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(210) M 2021 07741
(151) 26/10/2021
(732) ARTEMIS-IOANA NEAGU, STR.

GEORGE ENESCU, BL. 8, SC.
B, AP. 6B, JUDEŢ HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA
NICOLAE NEAGU, STR. GEORGE
ENESCU, BL. 8, SC. B, AP. 6B,
JUDEŢ HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

Elysee ... mmm c'est bon

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

30. Alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, arome
pe bază de ciocolată, ciocolată, ciocolată aerată,
ciocolată cu alcool, ciocolată granulată, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, creme
pe bază de ciocolată, creme tartinabile pe
bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (produse de
cofetărie), dulciuri pentru decorarea pomului
de crăciun, fondue din ciocolată, fructe trase
în ciocolată, glazură de ciocolată, gofre de
ciocolată, halva, iepurași de ciocolată, înlocuitori
de ciocolată, migdale acoperite de ciocolată,
napolitane din hârtie comestibilă, ornamente din
ciocolată pentru pomul de crăciun, ornamente
pentru pomul de crăciun (comestibil), pateuri
cu ciocolată, praline cu napolitană, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de cofetărie care conţin
caramel, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse
de cofetărie cu aromă de praline, produse

de cofetărie cu crema spumă, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
produse de cofetărie dulci aromate, produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
învelite în ciocolată, produse de cofetărie pe
bază de portocale, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse pe bază
de ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, spume de ciocolată,
spume de desert (dulciuri), trufe (produse
de cofetărie), vafe cu glazură de ciocolată,
vafe, gofre, tiramisu, acadele, acadele (dulciuri),
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată
cu lapte, batoane dulci, batoane învelite în
ciocolată, baton dulce (dulciuri), bomboane cu
cacao, bomboane de ciocolată, bomboane de
ciocolată cu umplutură, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolate prezentate într-un calendar de advent,
ciocolate cu umplutură de bezea, ciocolate sub
formă de căluți de mare, ciocolate sub formă
de scoici de mare, ciocolată cu cremă cu
aromă de mentă, ciocolată cu lapte, ciocolată
sub formă de praline, ciocolată umplută,
ciubucuri, dulciuri, dulciuri (bomboane) care
conțin fructe, dulciuri (bomboane) cu aromă de
fructe, dulciuri cu caramel, dulciuri de casă,
dulciuri de mestecat (nemedicinale), dulciuri de
mestecat (nemedicinale) cu umpluturi lichide
de fructe, dulciuri din spumă de zahăr, dulciuri
glazurate cu caramel, dulciuri (nemedicinale)
pe bază de miere, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de acadele, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de bomboane caramel, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de eclere de ciocolată,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de nuga,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de produse
de cofetărie din zahăr, dulciuri nemedicinale
sub formă de tablete, fondante de ciocolată,
jeleuri (dulciuri), jeleuri din fructe (nu de uz
medical), ouă de paști, ouă de ciocolată,
praline, praline de ciocolată, praline umplute
cu lichid, produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie sub formă de tablete,
scoici de ciocolată, tablete de ciocolată umplute,
șerbeturi (produse de cofetărie), batoane de
prăjitură, ecleruri, deserturi preparate (produse
de patiserie), fursecuri, fursecuri cu glazură
de ciocolată, fursecuri cu înveliș cu aromă de
ciocolată, fursecuri parțial învelite în ciocolată,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu
aromă de ciocolată, napolitane, napolitane
comestibile, napolitane (alimente), napolitane
cu caramel și ciocolată, napolitane rulou
(biscuiți), napolitane învelite în ciocolată, paste
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(divertisment), planificarea de spectacole
(divertisment).

───────

(210) M 2021 07742
(151) 26/10/2021
(732) IONUȚ CORNELIU DUMITRAȘ,

STRADA DEALUL CRUCII NR.73,
JUDEŢ SUCEAVA, SAT SFÂNTU
ILIE, 727582, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

YZZY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#54A300)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
38. Servicii de telecomunicații.
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.

───────

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.



 

ERATĂ 

 

        Referitor la cererea depusă în data de 18/10/2021 pentru înregistrarea mărcii Mad Grill 

M'EAT YOUR LUNCH, număr de depozit M 2021 07515, dintr-o eroare materială serviciile din 

clasa 43 au fost publicate în clasa 21, corect fiind: 

Clasa 43 

Servicii oferite de un fast food. 




