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Cereri Mărci publicate în 06/04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 02571 30/03/2021 OXY MICROBISTRO SRL THE NEIGHBOURHOOD

Edibles,Beverages&Small talk

2 M 2021 02573 30/03/2021 TEODOR MATEI CHIRILA FULI BONBON CREMA CARE
ÎȚI SCHIMBĂ VIAȚA HAND
MADE BIO

3 M 2021 02574 30/03/2021 VEYSI YUKSEL MIMOSA FRESHENER

4 M 2021 02575 30/03/2021 POS MOBIL RO SRL posmobil.ro

5 M 2021 02576 30/03/2021 MAGUBA INVEST S.R.L. PATIZZERIA

6 M 2021 02577 30/03/2021 AMBRA SIGN S.R.L. ambra:sign

7 M 2021 02578 30/03/2021 S.C. ECOPET PLAST S.R.L. ECOPET PLAST

8 M 2021 02579 30/03/2021 SC NEXT AGE ADVERTISING
S.R.L.

Herve

9 M 2021 02580 30/03/2021 MEDWEIN SRL FRAUENDORF

10 M 2021 02581 30/03/2021 G.M.CONSTRUZIONI S.R.L. GM Construzioni

11 M 2021 02582 30/03/2021 FLAVIA - IOANA ONȚ VICTORIA CLASSESTET

12 M 2021 02583 30/03/2021 FLORIN - ADRIAN DOBRE BLUID

13 M 2021 02584 30/03/2021 IONUT-STEFAN NEDELEA OPTI ITALY

14 M 2021 02586 30/03/2021 SAVENCIA SA MEDVE

15 M 2021 02587 30/03/2021 VLAD-IONUŢ CIOCEANU IN VERITAS BIO

16 M 2021 02588 30/03/2021 AA DATA BOX S.R.L. AA DATA BOX

17 M 2021 02589 30/03/2021 COMPACT SRL B The Hotel

18 M 2021 02590 30/03/2021 ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV
GYERGYOI HOKI KLUB -
CLUB SPORTIV GHEORGHENI
HOCKEY CLUB

GYERGYO

19 M 2021 02591 30/03/2021 MARIAN PETCU ȚÂNȚARINO AVENTURI FĂRĂ
ÎNȚEPĂTURI

20 M 2021 02592 30/03/2021 TERRA CYCLE SRL KRAN empowering your projects

21 M 2021 02593 30/03/2021 ANCUȚA MACOVEI ATTRIBUTE

22 M 2021 02594 30/03/2021 CRISTIN CONF SRL Cristin

23 M 2021 02595 30/03/2021 IQUALITY SRL iOuality

24 M 2021 02596 30/03/2021 IMAGIENT AGENCY SRL impress and impact
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 02597 30/03/2021 HYPERMED LIFE CARE

SOCIAL SRL
LIFE CARE SOCIAL

26 M 2021 02598 30/03/2021 SPORT GIFTS SRL CHOC CHICK

27 M 2021 02599 30/03/2021 CASA DE CULTURA A
MUNICIPIULUI TIMISOARA

Timfloralis

28 M 2021 02600 30/03/2021 CASA DE CULTURA A
MUNICIPIULUI TIMISOARA

Bega Music Festival

29 M 2021 02601 30/03/2021 CASA DE CULTURA A
MUNICIPIULUI TIMISOARA

Ruga Timișoarei

30 M 2021 02602 30/03/2021 CASA DE CULTURA A
MUNICIPIULUI TIMISOARA SRL

Târgul de Crăciun din Timișoara

31 M 2021 02603 30/03/2021 CASA DE CULTURA A
MUNICIPIULUI TIMISOARA SRL

Târgul de Paște din Timișoara

32 M 2021 02604 30/03/2021 CASA DE CULTURA A
MUNICIPIULUI TIMISOARA

Festivalul Artelor Timișorene

33 M 2021 02605 30/03/2021 CASA DE CULTURA A
MUNICIPIULUI TIMISOARA

Festivalul de Operă și Operetă
Timișoara

34 M 2021 02607 30/03/2021 IULIAN ALECU Gândeşte! Viaţa ta depinde de
asta!
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(210) M 2021 02571
(151) 30/03/2021
(732) OXY MICROBISTRO SRL, STR.

TULCEA NR. 7, BL. S4, SC. C, ET.
3, AP. 47, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
THE NEIGHBOURHOOD

Edibles,Beverages&Small talk
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizare de băuturi), servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi în internet-cafe,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de preparare și
servire a cafelei în bar, servicii de preparare și
servire a produselor de patiserie.

───────

(210) M 2021 02573
(151) 30/03/2021
(732) TEODOR MATEI CHIRILA, BD.

ION MIHALACHE NR. 62, BL. 40,
SC. B, ET. 6, AP. 47, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STR. CARAIMAN NR.
73, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

FULI BONBON CREMA
CARE ÎȚI SCHIMBĂ

VIAȚA HAND MADE BIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 27.05.01; 01.15.01;
01.15.11

(591) Culori revendicate:roz, galben, bleu,
albastru, rosu, portocaliu, verde

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

3. Alifii de uz cosmetic, anticearcăne corectoare
(cosmetice), comprese pentru ochi de uz
cosmetic, concentrate hidratante (produse
cosmetice), cosmetice, cosmetice de îngrijire
a frumuseții, cosmetice decorative, cosmetice
funcționale, cosmetice nemedicinale, cosmetice
pentru buze, cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, cosmetice și preparate cosmetice,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
creioane cosmetice pentru obraji, cremă
cosmetica pentru mâini, cremă cosmetică pentru
piele, creme cosmetice, creme cosmetice de
mâini, creme cosmetice pentru duș, creme
cosmetice pentru fata si corp, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor,
creme cosmetice pentru piele uscată, creme
hidratante, creme hidratante de uz cosmetic,
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme pentru corp (produse cosmetice),
creme pentru față de uz cosmetic, creme
pentru față (produse cosmetice), creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), creme
pentru întreținerea pielii de uz cosmetic,
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creme pentru mâini de uz cosmetic, creme
pentru recuperare de uz cosmetic, creme
și loțiuni cosmetice, creme tip cold cream
de uz cosmetic, creme tonifiante (produse
cosmetice), emulsii faciale (de uz cosmetic),
farduri cosmetice, geluri de uz cosmetic, geluri
pentru corp și față (cosmetice), geluri pentru
demachiere, hidratante (produse cosmetice),
loțiune pentru curățarea tenului, loțiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
loțiuni cosmetice pentru față, loțiuni de corp
hidratante (produse cosmetice), loțiuni de uz
cosmetic, loțiuni hidratante pentru piele (produse
cosmetice), loțiuni pentru măști de corp (de
uz cosmetic), loțiuni pentru piele de uz
cosmetic, loțiuni pentru ten (produse cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice pentru
față (cosmetice), luciu pentru buze (produse
cosmetice), măști cosmetice, măști cosmetice de
curățare pentru față, măști de piele (cosmetice),
măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate cosmetice de
exfoliere pentru față, preparate cosmetice
pentru baie (nu de uz medical), preparate
cosmetice pentru baie și pentru duș, preparate
cosmetice pentru iluminarea pielii (machiaj),
preparate cosmetice pentru îngrijirea corpului,
preparate cosmetice pentru regenerarea pielii,
preparate cosmetice pentru îngrijirea tenului,
preparate din aloe vera pentru uz cosmetic,
preparate emoliente (cosmetice), preparate
hidratante (cosmetice), produse cosmetice,
produse cosmetice de aplicare pe buze, produse
cosmetice de protecție a buzelor, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice
naturale, produse cosmetice organice, produse
cosmetice pentru deschiderea tenului, produse
cosmetice pentru machiaj (aplicate pe piele),
produse cosmetice pentru spălarea feței,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
cosmetice pentru piele, produse cosmetice
pentru baie (nu cele medicale), produse
cosmetice pentru machiajul ochilor, produse
cosmetice pentru duș, produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice sub formă de
geluri, produse cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice sub formă de loțiuni, produse
exfoliante pentru ten (cosmetice), produse
hidratante pentru ten (produse cosmetice),
produse hidratante antiîmbătrânire de uz
cosmetic, produse pentru baie de uz cosmetic,
seturi de machiaj, trusă pentru cosmetice,
unguente de uz cosmetic.
21. Aplicatoare cosmetice, aplicatoare pentru
cosmetice, borcane pentru bile demachiante
din bumbac, bureței pentru machiaj, bureți

cosmetici, bureți de față pentru aplicarea
machiajului, bureți pentru curățare, bureți pentru
curățarea feței, bureți pentru exfolierea pielii,
ustensile cosmetice, coșuri de uz casnic,
cutii adaptate pentru ustensile cosmetice, cutii
metalice pentru depozitare, dispozitive de
demachiere, distribuitoare pentru cosmetice,
instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor, pensule de uz cosmetic, portfarduri
(accesorizate), rafturi pentru cosmetice,
recipiente pentru cosmetice, spatule cosmetice,
suporturi ajustabile pentru creme de îngrijire
a pielii, suporturi pentru cosmetice, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții.
35. Administrare a afacerilor pentru interpreți de
muzică, administrare a afacerilor pentru artiști
din domeniul divertismentului, administrare a
afacerilor pentru muzicieni, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare în
materie de activități de marketing, administrarea
vânzărilor, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, concepere de material
publicitar, creare de texte publicitare, creare
de texte publicitare și în scop promoțional,
crearea materialului publicitar, distribuire de
anunțuri publicitare, distribuire de eșantioane,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de prospecte și mostre în scopuri publicitare,
distribuție de mostre, furnizare de informații
comerciale, marketing digital, marketing pe
internet, pregătirea și distribuirea reclamelor,
producție de înregistrări video în scopuri
publicitare, promovare de concerte muzicale,
publicare de materiale și texte publicitare,
publicitate, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate online,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, redactare de scenarii pentru scopuri
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice.
41. Administrare (organizare) de servicii de
divertisment, administrare (organizare) de
concursuri, angajare de artiști scenici pentru
evenimente (servicii de reprezentare), centre
de divertisment, compunere de cântece,
compunere de muzică pentru terți, concerte
de muzică în direct, concerte în direct
susținute de formații muzicale, concerte
muzicale pentru radio, concerte muzicale pentru
televiziune, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
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de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment în direct, coordonare de
expoziții în scopuri de divertisment, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, creare (redactare) de podcast-uri,
organizarea de cursuri de canto, organizarea
de cursuri de muzică, divertisment, divertisment
de tipul concertelor, divertisment de tipul
seriilor de concursuri, divertisment de tipul
turneelor, divertisment în direct, informații în
materie dedivertisment, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment on-line,
divertisment pe internet, editare de muzică,
editare muzicală, editare sau înregistrare de
sunete și imagini, editare video, educație
muzicală, educație și formare în domeniul
muzicii și divertismentului, formare muzicală,
furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, furnizare de informații în
materie de divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, informații în materie de divertisment,
înregistrări de muzică, interpretare de muzică
și canto, oferire de divertisment muzical
de către formații vocale, organizare de
activități de divertisment, organizare de
competiții artistice, organizare de competiții,
organizare de competiții pentru divertisment,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de concursuri (divertisment), organizare
de concursuri de divertisment, organizare
de concursuri pe internet, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de interpretări
muzicale, organizare de petreceri, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole muzicale, organizare de spectacole
pe scenă, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, organizare de spectacole în scopuri
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de concerte muzicale, organizare
și coordonare de concerte, organizare și
prezentare de spectacole în direct, organizare și
prezentare de spectacole, pregătire în domeniul
muzicii, producția de muzică, producție de
divertisment sub formă de înregistrări audio,
producție de înregistrări muzicale, producție
de înregistrări audio, producție de materiale
muzicale într-un studio de înregistrare, producție
de materiale video, producție de spectacole
muzicale, producție de videouri muzicale,
publicare de cântece, publicare de texte
muzicale, realizare, coordonare și organizare
de concerte, redactare de texte, altele decât

cele publicitare, reprezentații de muzică live,
reprezentații muzicale în direct, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, servicii ale
unui antrenor personal, servicii ale unei academii
de formare, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de divertisment, servicii
de divertisment audio, servicii de divertisment
furnizate de soliști, servicii de divertisment
prestate de muzicieni, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale vocale, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment sub formă
de înregistrări muzicale, servicii de divertisment
sub formă de reprezentații tip concert, servicii
de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație muzicală, servicii de
divertisment prestate de artiștii interpreți, servicii
de editare de muzică, servicii de editare
și înregistrare muzicale, servicii de educație
muzicală, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de concerte în direct, servicii de instruire în
domeniul muzical, servicii de spectacole în
direct, spectacole cu muzică în direct, spectacole
muzicale, spectacole muzicale live.

───────

(210) M 2021 02574
(151) 30/03/2021
(732) VEYSI YUKSEL, EZHER NR. 16,

TOZKOPARAN, GUNGOREN,
ISTANBUL, TURCIA

(540)

MIMOSA FRESHENER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Deodorante de uz uman, preparate pentru
parfumarea camerei.

───────

(210) M 2021 02575
(151) 30/03/2021
(732) POS MOBIL RO SRL, STR.

MOTILOR NR.16, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410089, BIHOR,
ROMANIA

(540)
posmobil.ro

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

38. Telecomunicații.
───────

(210) M 2021 02576
(151) 30/03/2021
(732) MAGUBA INVEST S.R.L., STR.

CALEA LUI TRAIAN NR. 287A,
JUDEȚUL VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLĂDIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PATIZZERIA

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

30. Pâine cu umplutură, gustări care constau
în principal din pâine, biscuiți din pâine, chifle
moi (pâine), pâine și chifle, pâine umplută
cu fructe, lipii pentru sandvișuri (pâine), pâine
aromată cu condimente, amestecuri pentru
pâine integrală, aluat de pâine, amestecuri
pentru pâine, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie din legume și carne,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse din patiserie congelate umplute cu
carne, preparate aromatice pentru produse de
patiserie, specialități de patiserie, produse de
patiserie congelate cu umplutură de legume,

produse de patiserie din făină de cartofi, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
patiserie, pricomigdale (patiserie), pateuri cu
branza (patiserie), produse de patiserie, pateuri
(produse de patiserie), scoici de patiserie,
prăjiturici uscate (patiserie), rulouri (produse de
patiserie), produse de patiserie vieneză, produse
de patiserie congelate, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie cu fructe,
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
cu migdale, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, rulouri de primăvară (produse
de patiserie), produse de patiserie daneze din
foitaj, produse de patiserie cu semințe de mac,
produse de patiserie pe bază de portocale,
produse de patiserie din foitaj care conțin
șuncă, produse de patiserie cu termen mare
de valabilitate, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, amestecuri
de patiserie, fondante (cofetărie), produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
congelate, șerbeturi (produse de cofetărie), trufe
(produse de cofetărie), lemn dulce (cofetărie),
drajeuri romboidale (cofetărie), produse de
cofetărie cu gheață, produse de cofetărie
dulci aromate, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
trufe cu rom (produse de cofetărie), produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
umplute cu alcool, produse de cofetărie pe
bază de portocale, produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, ciocolată pentru
produse de cofetărie și pâine, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), produse de
cofetărie pe bază de arahide, gustări constând în
principal din produse de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, produse
de cofetărie pe bază de produse lactate,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie pe bază de făină,
zefir (produse de cofetărie), tablete (produse
de cofetărie nemedicinale), bezele moi (produse
de cofetărie), produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie înghețate sub formă de
acadea, dulciuri (nemedicinale) sub formă de
produse de cofetărie din zahăr, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
glazură pentru produse de cofetărie, produse
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de cofetărie și înghețate, prăjituri, pișcoturi
(prăjituri), prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai,
prăjituri cu ciocolată, amestecuri pentru prăjituri,
prăjituri cu migdale, prăjituri cu căpșuni, prăjituri
caramelizate din orez expandat, dulciuri pentru
ornarea prăjiturilor, prăjituri pavlova preparate cu
alune, amestecuri pentru prepararea prăjiturilor,
prăjituri din iaurt înghețate, aluat congelat pentru
prăjituri, prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), biscuiți,
biscuiți crocanți, biscuiți aperitiv, biscuiți sărați,
biscuiți micști, biscuiți olandezi, pâine prăjită
(biscuiți), napolitane rulou (biscuiți), aluat pentru
biscuiți, biscuiți de orez, torturi, preparate pentru
torturi, aperitive (tartine), aperitive sărate pe
bază de faină, cornuri, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de eclere de ciocolată, prăjituri cu
cremă, covrigei moi, covrigei, covrigi glazurați cu
ciocolată, covrigi umpluti cu gem, covrigi umpluti
cu ciocolata, covrigi umpluti crema de vanilie,
sandvișuri cu carne, sandvișuri încălzite la grill,
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri care
conțin hamburgeri, sandvișuri cu carne de pui,
sandvișuri care conțin file de pește, sandvișuri
care conțin carne de vită tocată, sandvișuri
care conțin snitel de pui, sandvișuri care
conțin snitel de porc, rulouri umplute, plăcinte,
plăcinte cu legume, plăcinte cu carne, plăcinte
proaspete, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
cu iaurt congelate, placinte cu măr, plăcinte cu
dovleac, plăcinte cu cremă, plăcinte cu răvaș,
plăcinte cu afine, cocă crocantă preparată,
pentru plăcinte, pateuri cu ciocolată, pateuri de
foietaj, aluat pentru pateuri, coșulețe din foietaj
pentru umplere cu diverse garnituri, biscuiți de
graham, rulouri de pâine umplute, făină pentru
pizza, pizza proaspătă, pizza preparată, sosuri
pentru pizza, blaturi de pizza, condimente pentru
pizza, amestecuri de pizza, făină pentru gogoși,
făină pentru prăjituri, făină gata pentru copt,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, gustări
sărate gata de mâncat, preparate din griș de
porumb format prin extruziune, gogoși din mălai.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, produse de panificatie,
produse de patiserie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
produse de patiserie, produse de panificație.
39. Livrare de pizza, livrare de produse de
panificatie, livrare de produse de cofetărie,
livrare de produse de patiserie.
43. Servire de alimente și băuturi în
gogoșării, servicii pentru furnizarea de alimente,
prepararea alimentelor, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate

consumului imediat, servicii de consultanță cu
privire la alimente.

───────

(210) M 2021 02577
(151) 30/03/2021
(732) AMBRA SIGN S.R.L., STR. MORII.

NR.10, JUDEȚUL IAȘI, TOMEŞTI,
IAȘI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, JUDEȚUL IAȘI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

ambra:sign

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.17.02

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
144C), negru (Pantone Process Black
C)

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

6. Structuri transportabile din metal, indicatoare
și panouri de informare și publicitare, din
metal, coloane publicitare din metal, panouri
publicitare din metal, panouri de afișaj publicitar
(structuri) din metal, panouri metalice, panouri
din metal, panouri de metal, panouri frontale
metalice, plăci metalice pentru panouri, panouri
metalice pentru garduri, panouri metalice
pentru acoperișuri, panouri acustice, din metal,
panouri metalice de perete, panouri metalice
de placare, panouri exterioare din metal,
panouri (rame metalice) folosite în construcții,
panouri de geam dublu (metalice), panouri
de geam dublu (metalice) care conțin sticlă
izolantă, garduri și panouri metalice, suporturi
metalice pentru panouri, panouri publicitare
(afișiere metalice), panouri indicatoare din
metal, panouri indicatoare neluminate din metal,
stâlpi de metal pentru panouri de publicitate,
panouri din metal pentru afișarea reclamelor
(neluminate), panouri de semnalizare pentru
drumuri (neluminate, nemecanizate), panouri
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de semnalizare neluminoase și nemecanizate,
din metal, panouri de afișaj rutier din metal
(neluminate, nemecanizate), forme volumetrice
din metal, mobilier stradal din metal, plăci de
ancorare, plăci de fundaţie, arbori (structuri) din
metal, plăci de blindaj metalice, uşi blindate,
metalice, uşi armate, metalice, voliere (structuri)
din metal, cuiere pentru genţi din metal,
balustrade din metal, butoaie metalice, bare
pentru balustradele metalice, coşuri metalice,
bare de sprijin metalice pentru căzi, balize
metalice, neluminoase, grinzi metalice, traverse
metalice, rotile metalice pentru pat, clopote,
instalaţii metalice pentru parcarea bicicletelor,
şuruburi metalice pentru prinderea cablurilor,
legături metalice, fântâni pentru păsări (structuri)
din metal, blumuri (metalurgie), bolţuri metalice,
bolţuri, plate, închizători metalice pentru cutii,
cutii din metal comun, colţare metalice pentru
construcţii, colţare metalice pentru mobilă,
ramificaţii metalice pentru ţevi, bronzuri (piese
de artă), materiale de construcţii din metal,
panouri de construcţii din metal, construcţii,
transportabile, din metal, construcţii din metal,
busturi din metal comun, cabane din metal,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice, legături
de cabluri metalice, neelectrice, cabluri metalice,
neelectrice, cuşti metalice pentru animale
sălbatice, ferestre batante din metal, casete
pentru bani (metalice sau nemetalice), suporţi
metalici pentru butoaie, plafoane metalice,
lanţuri metalice, contraşine metalice pentru căile
ferate, şină de ghidare pentru căile ferate, lăzi
metalice, containere metalice, cuşti metalice
pentru găini, capace metalice pentru coşul
de fum, tuburi metalice pentru coşul de fum,
canale metalice pentru coşul de fum, coşuri de
fum metalice, acoperire metalică (prin placare)
pentru construcţii, cleme metalice pentru cabluri
şi ţevi, cleme metalice pentru etanşarea pungilor,
închideri metalice pentru containere, agăţători
metalice pentru îmbrăcăminte, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanţelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, inele de cupru, sârmă de
cupru, neizolată, cornişe metalice, cuplaje
metalice pentru lanţuri, parapete metalice de
protecţie pentru drumuri, opritoare metalice
pentru uşi, sonerii de uşă metalice, neelectrice,
opritoare metalice pentru uşă, neelectrice, arcuri
metalice pentru uşă, neelectrice, bătătoare
pentru uşile de la intrare, mânere metalice
pentru uşi, tăblii metalice pentru uşi, zăvoare
metalice pentru uşi, deschizătoare de uşi din

metal, neelectrice, tocuri de uşi din metal,
rame de uşi din metal, fitinguri metalice
pentru uşi, încuietori metalice pentru uşi, uşi
metalice, ţevi de scurgere din metal, sifoane
de scurgere (supape) din metal, bare de metal
trase la rece si lustruite, grătare metalice,
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, ţevi metalice, pentru instalaţiile de
încălzire centralizată, conducte şi ţevi metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată,
conducte metalice pentru instalaţiile de ventilare
şi aer condiţionat, coturi metalice pentru ţevi,
garduri metalice, inele de etanşare metalice,
figurine din metal comun, statuete din metal
comun, suporturi pentru lemne (suporturi de fier
pentru lemne pe foc), mantale metalice pentru
şeminee, fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcţii, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru mobilă, fitinguri
metalice pentru paturi, catarge metalice pentru
steaguri (structuri), flanşe metalice (brăţări),
indicatoare metalice cu lumină intermitentă,
pentru construcţii, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, uşi pliante metalice, cadre metalice
pentru construcţii, grinzi metalice pentru
construcţii, grilaje metalice de protecţie pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, porţi
metalice, grilaje metalice, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice
pentru steaguri de mână, paleţi metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile
de ardezie pentru acoperiş, cârlige metalice
pentru suporturile de haine, bare de oţel
laminate la cald, numere metalice pentru
case, neluminoase, plase metalice împotriva
insectelor, plăci din fier, feronerie, articole
metalice, de mică dimensiune, grilaje din fier
pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi,
jaluzele metalice, racorduri metalice pentru
ţevi, chei metalice, butoane rotative metalice,
etichete metalice, scări metalice, încuietori
metalice, zăvoare metalice, şipci metalice,
zăbrele metalice, gratii metalice, cutii poştale
metalice, litere şi cifre din metal comun, cu
excepţia formelor de tipar, căptuşeli metalice
pentru construcţii, buiandrugi metalici, paleţi
metalici pentru încărcare, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, încuietori metalice
pentru vehicule, încuietori metalice pentru
bagaje, capace metalice pentru gurile de
canal, colectoare metalice pentru reţele de
conducte, catarge metalice, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, monumente
metalice, geamanduri de legare metalice,
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mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, ecusoane metalice, plăci de
identificare metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, jaluzele exterioare
din metal, containere pentru ambalare din
metal, cabine pentru pulverizarea vopselei din
metal, cabine metalice pentru pulverizarea
vopselei, stâlpi metalici de gard, ţigle metalice,
paravane metalice, pavele metalice, plăci
de pavare din metal, bare cromate, cepuri
metalice, coloane metalice pentru construcţii,
pini (feronerie), mufe din metal pentru ţevi,
conducte metalice, platforme, prefabricate, din
metal, piloni metalici, verande (structuri) din
metal, stâlpi metalici, stâlpi metalici, pentru liniile
electrice, piloni metalici pentru liniile electrice,
cârlige metalice pentru tigăi, case prefabricate
(ansambluri) din metal, cutii de conserve,
conserve, proptele metalice, scripeţi metalici, alţii
decât cei pentru maşini, metale piroforice, şine
metalice, schimbătoare de cale ferată, macazuri,
material metalic pentru calea ferată, traverse
metalice de cale ferată, legături metalice de
cale ferată, rampe metalice pentru vehicule,
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexible, materiale refractare de construcţii, din
metal, plăcuţe de înmatriculare din metal,
tăbliţe pentru numărul de înmatriculare din
metal, materiale de armare din metal, pentru
beton, materiale de armare din metal pentru
ţevi, materiale de armare din metal pentru
construcţii, materiale de armare din metal pentru
curele de maşini, inele metalice / coliere de
oprire metalice, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase şi nemecanice, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire şi sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, glisiere
metalice pentru uşi glisante, seifuri (metalice
sau nemetalice), case de bani (metalice sau
nemetalice), seifuri, electronice, casete de
siguranţă pentru bani, lanţuri de siguranţă
din metal, închizători metalice pentru fixarea
ferestrei, schele metalice, capace de etanşare
din metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanşe metalice/stive de susţinere metalice,
foi şi plăci metalice, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase şi nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase şi nemecanice, din metal, pervaze
metalice, silozuri metalice, plăci metalice pentru
construcţii, manşoane (feronerie), broască cu

închidere automata, grajduri din metal, trepte
(scări) din metal, araci metalici pentru plante
sau arbori, statui din metal comun, stâlpi de
oţel, table din oţel, ţevi din oţel/tuburi din
oţel, construcţii din oţel, scaune cu trepte
din metal, uşi pliante din metal, grilaje de
metal pentru şemineu, opritoare metalice,
benzi metalice pentru manipularea încărcăturilor,
curele metalice pentru manipularea înărcăturilor,
guri de scurgere stradale din metal, montanţi
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uşi batante din metal, bazine
metalice, rezervoare metalice, stâlpi telegrafici
din metal, cabine telefonice din metal, cutii
telefonice din metal, legături de tensiune,
pardoseli din plăci metalice, ambalaje din tablă
de cositor, cutii de scule din metal, goale,
dulapuri pentru scule din metal, goale, dozatoare
de prosoape, fixe, din metal, paleţi de transport
din metal, tăvi metalice, protecţii metalice
pentru arbori, cuve metalice pentru amestecarea
mortarului, tubaje metalice, ţevi metalice/tuburi
metalice, plăci turnante (căi ferate), valve
metalice, altele decât componentele de maşini,
cazane metalice, lambriuri metalice, elemente de
fixare metalice de perete, placări metalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, căptuşeli metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, plăci metalice
de căptuşit pereţii, valve metalice pentru ţevile
de apă, ţevi de apă metalice, anemoscoape
sau giruete din metal, anemoscoape metalice,
giruete metalice, dispozitive de blocare a
roţilor (blocatoare), dispozitive metalice pentru
îndepărtarea păsărilor, acţionate de vânt,
tambure de înfăşurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexible, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeţi din metal pentru ferestre,
bolţuri pentru cadrele ferestrelor, elemente
metalice pentru fixarea ferestrelor, cadre
metalice pentru ferestre, deschizători din metal
pentru ferestre, neelectrice, închizători din metal
pentru ferestre, neelectrice, cabine metalice
insonorizate, transportabile, panouri acustice
din metal, ferestre metalice, ţesătură metalică/
pânză metalică, dispozitive de întindere a sârmei
(legături de tensiune), lucrări de artă din metal
comun, pergole metalice pentru horticultură,
schelet metalic, profile din aluminiu utilizate
pentru sisteme de informație sau de afișaj.
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
dispozitive audio-vizuale și fotografice,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, afişaje
electronice, dispozitive de afișaj electronice,
panouri de afișaj electronic, panouri luminoase
de afișaj stradal, panouri mecanice de afișaj
stradal, panouri de afișaj pentru vehicule, ecrane
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de afișaj cu leduri (LED), panouri de afişaj
cu leduri (LED), panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), panouri
de afișaj cu OLED (diodă organică emițătoare
de lumină), indicatoare iluminate, panouri
TFT-LCD (tranzistor cu peliculă subțire-ecran
cu cristale lichide), panouri de comandă
automata, panouri digitale, panouri LCD, panouri
indicatoare, panouri publicitare (luminoase),
panouri luminoase electrice, panouri indicatoare
electronice, panouri indicatoare (mecanice),
panouri publicitare iluminate, panouri informative
digitale, panouri publicitare electronice, panouri
publicitare (mecanice), panouri indicatoare
mecanice luminoase, panouri electronice pentru
notițe, panouri de afișare electronice, panouri
indicatoare modulare luminoase, panouri
de afișaj electroluminescente, panouri de
afișare electroluminiscente, panouri publicitare,
mecanice sau luminoase, panouri plane de
afișare electroluminiscente, panouri electronice
pentru afișarea de mesaje, panouri pentru
semnalizare luminoasă sau mecanică, panouri
metalice indicatoare de direcție (electrice),
panouri metalice indicatoare de direcție
(luminoase), panouri nemetalice de informare
rutieră (mecanice), panouri metalice indicatoare
de direcție (mecanice), panouri nemetalice de
informare rutieră (firme luminoase), contoare
de panou digitale, panouri de control
pentru iluminat, aplicații software, ochelari
3D, alarme acustice, alarme sonore, cuplaje
acustice, maşini de adunat, antene, sonerii
de alarmă, electrice, alarme, amplificatoare,
tuburi de amplificare, supape de amplificare,
(film de) desene animate, roboţi telefonici,
sisteme de avertizare anti-furt, corpuri de
iluminat (electricitate), receptoare audio şi
video, interfeţe audio, mixere audio, aparatură
didactică audiovizuală, bancomate (atm), balize,
luminoase, sonerii (dispozitive de avertizare),
cutii de branşament (electricitate), dulapuri
pentru difuzoare, camere video, carcase
special realizate pentru aparate şi instrumente
de fotografiat, carcase pentru telefoanele
inteligente, şnururi pentru telefonul mobil,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
staţii de încărcare pentru vehiculele electrice,
chipuri (circuite integrate), închizători de circuit,
întrerupătoare de circuit, îmbrăcăminte de
protecţie împotriva accidentelor, iradierii şi
incendiilor, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
incendiilor, articole de îmbrăcăminte pentru
protecţia împotriva incendiilor, îmbrăcăminte
special concepută pentru laboratoare,
mecanisme pentru aparatele acţionate cu fise,

mecanisme pentru televizoarele acţionate cu
fise, colectoare, electrice, aparate electrice
pentru comutare, comutatoare, compact-discuri
(audio-video), compact-discuri (memorie numai
pentru citire), compact-disc playere, dispozitive
de memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
brăţări inteligente (instrumente de măsurare),
conexiuni pentru liniile electrice, panouri
de comandă (electricitate), telefoane fără
fir, contoare, aparate de măsură, cuploare
(echipament de procesare a datelor), cuploare,
electrice, conexiuni, electrice, capace pentru
ieşirile electrice, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenţii personali
digitali (apd), huse pentru calculatoarele tabletă,
aparate de procesare a datelor, aparate
de diagnosticare, nu cele pentru scopuri
medicale, rame foto digitale, semne digitale,
staţii meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (APD), busole, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare
a distanţei, aparate pentru înregistrarea
distanţei, cutii de distribuţie (electricitate),
panouri de distribuţie (electricitate), console
de distribuţie (electricitate), sonerii electrice
pentru uşi, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
conducte (electricitate), dvd playere, tuburi
de protecţie pentru cablurile de electricitate,
garduri electrificate, pixuri electronice (unităţi
de afişare vizuală), agende electronice,
traducătoare electronice de buzunar, etichete
electronice pentru produse, panouri informative
cu afişaj electronic, publicaţii electronice,
descărcabile, cititoare de cărţi electronice,
sisteme electronice de control al accesului
pentru uşile cu interblocare, table electronice
interactive, partituri muzicale electronice,
descărcabile, afişaje numerice electronice,
carduri magnetice codate, brăţări de identificare
codate, magnetice, cartele codate, ochelari
de protecţie, facsimile, filme, expuse, filtre
pentru măştile respiratorii, alarme de incendiu,
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
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dischete, ecrane fluorescente, semnale de
ceaţă, neexplozive, mobilier special conceput
pentru laboratoare, aparate de măsurare,
căști pentru comunicare la distanță, senzori
de parcare pentru vehicule, videoproiectoare,
portofele electronice descărcabile, terminale
pentru carduri de credit, sisteme de poziţionare
globală (GSP), dicţionare electronice portabile,
indicatoare automate pentru presiune joasă
în anvelope, detectoare cu infraroşu, circuite
integrate, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente), carduri inteligente (carduri cu
circuite integrate), terminale interactive cu
ecran tactil, dispozitive de intercomunicare,
interfeţe pentru calculatoare, aparate de
marcat fiscale, tonomate, muzicale, automate
muzicale acţionate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, manşoane de
joncţiune pentru cablurile electrice, laptopuri,
instrumente de nivelare, nivele (instrumente
pentru determinarea orizontalei), regulatoare
de lumină, electrice, indicatoare electronice cu
emisie de lumina, diode cu emisie de lumină
(led), balasturi pentru iluminat, paratrăsnete,
eclatoare, limitatoare (electricitate), încuietori,
electrice, indicatoare de pierdere electrică,
difuzoare, lanterne magice, casete magnetice,
suporturi magnetice de date, unităţi cu bandă
magnetică pentru calculatoare, magneţi, stâlpi
pentru antenele fără fir, aparate de măsurat,
dispozitive de măsurat, electrice, instrumente de
măsurare, carduri de memorie pentru aparatele
de jocuri video, microfoane, microprocesoare,
contoare de distanţă parcursă pentru vehicule,
înregistratoare de kilometraj pentru vehicule,
oglinzi (optică), telefoane mobile, celulare,
telefoane celulare, modemuri, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe de
calculator), semne cu neon, plase de protecţie
împotriva accidentelor, calculator tip notebook,
instrumente de observare, instrumente şi
aparate optice, sticlă optică, contoare de
parcare, vizoare (lupe) pentru uşi, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), planşete
topografice (instrumente topografice), plottere,
prize electrice, calculatoare de buzunar, playere
media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, circuite imprimate, plăci de circuite
imprimate, imprimante pentru utilizare împreună
cu calculatoarele, procesoare (unităţi centrale
de procesare), unităţi centrale de procesare
(procesoare), ecrane de proiecţie, aparate de
proiecţie, folii de protecţie adaptate pentru
ecranele de calculator, folii de protecţie
adaptate pentru telefoanele inteligente, cititoare
(echipament de procesare a datelor), camere

pentru vederea din spate a vehiculului,
dispozitive pentru control de la distanţă,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, computer game software, downloadable,
suporturi adaptate pentru laptopuri, articole
pentru acoperirea capului sub formă de căști
de protecție, măşti de protectie respiratorie
pentru purificarea aerului, măşti de respiraţie,
altele decât cele pentru respiraţia artificială,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
plase de siguranţă, plase de salvareprelate
de protecţie, bastoane selfie (monopode),
lentile selfie, panouri de semnalizare, luminoase
sau mecanice, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, sirene,
huse pentru laptopuri, inele inteligente,
ochelari inteligenţi, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, panouri solare pentru producerea
de energie electrică, suporturi de înregistrare
audio, benzi de înregistrare audio, aparate de
transmitere a sunetelor, aparate de înregistrare
a sunetelor, aparate de reproducere a sunetelor,
instrumente de localizare a sunetului, lanţuri
pentru ochelari, şnururi pentru ochelari, lentile
pentru ochelari, rame pentru ochelari, tocuri
pentru ochelari, ochelari, indicatoare de viteză,
aparate de măsurare a vitezei (fotografie),
stative pentru aparatele foto, ochelari de soare,
tablouri de distribuţie, calculatoare tip tabletă,
materiale didactice, aparate de telecomunicaţii
sub formă de bijuterii, televizoare, indicatoare
de temperatură, etichete indicatoare de
temperatură, nu cele pentru scopuri medicale,
terminale (electricitate), camere de imagistică
termică, termometre, nu cele pentru scopuri
medicale, distribuitoare automate de bilete,
aparate de înregistrare a timpului, ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului), cartuşe
de toner, neumplute, pentru imprimante şi
fotocopiatoare, conuri de trafic, semafoare de
circulaţie (dispozitive de semnalizare), trepiede
pentru aparatele de fotografiat, unităţi flash USB,
triunghiuri de avertizare a avarierii vehiculului,
ecrane video, vizoare, fotografice, calculatoare
purtabile, monitoare de afişare video purtabile,
instrumente şi aparate de cântărire, măşti de
protecţie pentru muncitori.
16. Produse de imprimerie, bannere de afișaj
realizate din hârtie, bannere de afișaj fabricate
din carton, afișe, afișe publicitare, afișe
din hârtie, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
ştampile cu adresă, dozatoare de bandă adezivă
(rechizite de birou), benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, benzi de lipit
pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
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panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, machete
arhitecturale, table aritmetice, tabla înmulţirii,
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru
artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, bancnote, bannere
din hârtie, bavete din hârtie, bavete, cu mâneci
scurte, din hârtie, şine de legare (legătul
cărţilor), table de scris, 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, carton, tuburi
din carton, carduri, cartele, carcase pentru
ştampile (sigilii), cataloage, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, clipsuri pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), pânză
pentru legatul cărţilor, pânză de legătorie,
suporturi de pahare din hârtie, benzi desenate,
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de
calc (papetărie), cordoane pentru legătorie,
cordoane de legătorie, coperţi (papetărie),
învelitori (papetărie), recipiente din hârtie pentru
crème, 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,
planşete pentru desen, plăci de gravură,
gravuri, plicuri (papetărie), gravuri obţinute prin
acvaforte, dosare (rechizite de birou), materiale
filtrante din hârtie, steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie, învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii, dosare din plastic
pentru hârtii, formulare, tipărite, florare, regale
cu litere (tipărire), hărţi geografice, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), şerveţele din hârtie, folii din
hârtie sau plastic cu control al umidităţii, pentru
ambalarea produselor alimentare, etichete din
hârtie sau carton, registre (cărţi), bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile, bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri),
ghiduri (manuale), aparate pentru montarea
fotografiilor, felicitări muzicale, suporturi pentru
ecusoane (rechizite de birou), buletine
informative, ziare, agende, numere (caractere),
rechizite de birou, cu excepţia mobilei, 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, tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broşuri, hârtie, hârtie pentru dispozitivele de
înregistrat, foi de hârtie (papetărie), hârtie
luminiscentă, benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie sau
decoraţiunile pentru păr, 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),
hârtie pergament, 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, portrete, cărţi poştale, postere,
orare tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, tipărituri (gravuri), prospecte, articole
pentru şcoală (papetărie), sigilii (ştampile), benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic,
etichete de securitate (sigilii din hârtie), plăci
cu denumiri de firme din hârtie sau carton,
ştampile (sigilii), papetărie, litere din oţel, plăci de
matriţe, şabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, feţe de masă
din hârtie, protecţii pentru masă din hârtie,
materiale didactice (cu excepţia aparatelor),
globuri pământeşti, bilete, prosoape din hârtie,
şabloane de copiere, hârtie de calc, cartonaşe,
altele decât pentru jocuri, hârtii transparente
(papetărie), caractere (numere şi litere), litere
(caractere), folii din vâscoză pentru împachetat,
hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat, hârtie de ambalat, cărţi de scris
sau de colorat, materiale de scris, hârtie de scris,
coperți de protecție pentru cărți, cărți de colorat.
19. Structuri și construcții nemetalice
transportabile, indicatoare și panouri de
informare și publicitare nemetalice, panouri
publicitare (panouri de afișaj nemetalice),
coloane publicitare, nemetalice, piloni de
publicitate prin afișe (structuri) din materiale
nemetalice, panouri publicitare (structuri
nemetalice), panouri de semnalizare nemetalice,
neluminoase, nemecanice, panouri de afișare
rutiere (nemetalice, nemecanizate, neluminate),
stâlpi nemetalici pentru panouri de publicitate,
panouri nemetalice cu informații rutiere
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(neluminate, nemecanizate), panouri modulare
din materiale nemetalice de semnalizare
(neluminoase, nemecanice, panouri nemetalice,
panouri de gard nemetalice, panouri din sticlă
pentru ferestre, panouri din sticlă, panouri din
sticlă pentru uși, panouri din geam dublu
(nemetalice), panouri de acoperire confecționate
din sticlă, elemente din sticlă pentru panouri de
construcție, panouri din geam dublu (nemetalice)
care conțin sticlă izolatoare, panouri nemetalice
pentru construcții, panouri pentru perete
nemetalice, panouri de expunere (nemetalice),
panouri de plastic pentru pereți, panouri
pentru pereți, din materiale nemetalice, panouri
transparente din plastic folosite în construcții,
panouri din sticlă pentru construcția de clădiri,
panouri cu ferestre (cadre nemetalice) utilizate
în construcții, sticlă pentru construcţii, sticlă
alabastru, sticlă stratificată, sticlă izolatoare,
sticlă armată, acoperișuri din sticlă, plăci de
sticlă, cărămizi din sticlă, pereți din sticlă, sticlă
de construcții, sticlă izolantă (construcții), ecrane
din sticlă, sticlă întărită pentru construcții, sticlă
armată pentru construcții, sticlă plată pentru
construcții, elemente structurale din sticlă, sticlă
temperată pentru construcții, sticlă transparentă
pentru construcții, sticlă flotată pentru construcții,
sticlă decorativă (pentru construcții), sticlă
luminoasă pentru construcții, sticlă plană pentru
construcții, sticlă emailată, pentru construcții,
dale de sticlă pentru acoperișuri, foi din sticlă
pentru construcții, blocuri de sticlă pentru
construcții, materiale de construcție din sticlă,
sticlă laminată colorată (pentru construcții),
sticlă plană modificată (pentru construcții),
sticlă antiefracție folosită în construcții, sticlă
securizată folosită în construcții, cărămizi din
sticlă pentru construcții, grilaje din sticlă pentru
construcții, vată de sticlă pentru construcții,
praf de sticlă pentru construcții, sticlă plată
laminată (pentru construcții), plăci de sticlă
folosite în construcții, sticlă pentru reflectarea
căldurii pentru clădiri, granule de sticlă pentru
marcarea drumurilor, sticlă cu tentă folosită
în construcții, sticlă ignifugă pentru utilizare în
construcții, sticlă pentru protecție termică pentru
clădiri, plăci din sticlă (nu pentru acoperiș),
sticlă arhitecturală cu model pentru construcții,
sticlă de geam (nemetalice) cu proprietăți
ignifuge, materiale de construcție care sunt din
sticlă, materiale din sticlă laminată folosite în
construcții, sticlă cu absorbție de infraroșii pentru
construcții, sticlă pentru izolare termică folosită
în construcții, elemente de punere a geamurilor
realizate din sticlă, sticlă reflectorizantă cu
raze infraroșii folosită în construcții, sticlă
laminată pentru construcții cu conductori electrici
subțiri încorporați, mozaicuri din sticlă destinate

utilizării în construcția de clădiri, sticlă laminată
pentru construcții care conține o peliculă cu
cristale lichide, sticlă pentru vitralii, sticlă de
alabastru, sticlă pentru construcții, uși din sticlă,
fațade de sticlă (nemetalice), sticlă colorată
pentru ferestre, obloane de sticlă pentru clădiri,
elemente de sticlă pentru ferestre, sticlă pentru
geamuri pentru construcții, sticlă arhitecturală
(ferestre) pentru construcții, sticlă arhitecturală
armată pentru construcții, uși confecționate
din sticlă pentru clădiri, uși transparente din
sticlă pentru clădiri, unități închise ermetic din
sticlă dublă (nemetalice), sticlă sub formă de
foi folosită la ferestre, sticlă sub formă de
foi folosită la uși, sticlă pentru geamuri (cu
excepția sticlei pentru geamurile de vehicule),
garduri confecționate din sticlă laminate, galerii
circulare acoperite construite în totalitate din
sticlă, galerii circulare acoperite cu sticlă și cu
cadre nemetalice, corniere, nemetalice, acvarii
(structuri), umbrare (structuri), nemetalice, plăci
de blindaj, nemetalice, uşi blindate, nemetalice,
uşi armate, nemetalice, piatră artificială, pavaj de
asfalt, voliere (structuri), nemetalice, balustrade,
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
grinzi nemetalice, traverse nemetalice, instalaţii
pentru parcarea bicicletelor, nemetalice, carton
bitumat pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
hârtie pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, busturi
din piatră, beton sau marmură, cabane,
nemetalice, ferestre batante, nemetalice,
plafoane, nemetalice, plăci de ciment, stâlpi din
ciment, capace pentru coşul de fum, nemetalice,
tuburi pentru coşul de fum, nemetalice, canale
pentru coşul de fum, nemetalice, coşuri de
fum, nemetalice, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, materiale pentru
construcţia şi îmbrăcarea drumurilor, tencuieli
(materiale de construcţii), beton, elemente de
construcţie din beton, cornişe, nemetalice,
parapete de protecţie, nemetalice, pentru
drumuri, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice, rame de uşi, nemetalice,
uşi, nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi
de aer condiţionat, sticlă emailată, pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură, statuete din
piatră, ciment sau marmură, tencuieli pe
bază de ciment ignifuge, catarge pentru
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steaguri (structuri), nemetalice, indicatoare
cu lumină intermitentă, nemetalice, pentru
construcţii, dale pentru pardoseală, nemetalice,
pardoseli, nemetalice, uşi pliante, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, porţi, nemetalice,
geotextile, granule de sticlă pentru marcare
rutieră, cadre pentru sere, nemetalice, sere,
transportabile, nemetalice, jgheaburi pentru
burlane, nemetalice, coame pentru acoperişuri,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice, gratii, nemetalice, cutii poştale
din zidărie, căptuşeli, nemetalice, pentru
construcţii, capace pentru gurile de canal,
nemetalice, cherestea prelucrată, marmură,
plăcuţe memoriale, nemetalice, monumente,
nemetalice, mozaic pentru construcţii, mulaje,
nemetalice, pentru cornişe, mulaje, nemetalice,
pentru construcţii, semne neluminoase şi
nemecanice, nemetalice, jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, stâlpi de gard,
nemetalici, uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii, carton
de construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, cornişe, pilaştrii, nemetalici, pentru
construcţii, borduri din plastic pentru amenajări
peisagistice, sticlă în plăci (geamuri) pentru
construcţii, platforme, prefabricate, nemetalice,
placaj, verande (structuri), nemetalice, stâlpi,
nemetalici, pentru liniile electrice, piloni,
nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, case prefabricate (ansambluri),
nemetalice, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice,
pentru construcţii, plăci şi benzi din material
sintetic pentru marcarea drumurilor, materiale
pentru îmbrăcarea drumurilor, indicatoare
rutiere, neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice,
acoperişuri intermitente, nemetalice, învelitori
pentru acoperişuri, nemetalice, plăci de
ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, sticlă de siguranţă,
gresie pentru construcţii, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, cofraje, nemetalice, pentru
beton, cofraje, nemetalice, panouri de
semnalizare, neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, patinoare (structuri), nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, grajduri,

nemetalice, geamuri din sticlă colorată, vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură,
piatră, guri de scurgere stradale, nemetalice,
montanţi (componente ale scărilor), nemetalice,
piscine (structuri), nemetalice, uşi batante,
nemetalice, cabine insonorizate nemetalice,
transportabile, panouri acustice, nu din metal,
stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine telefonice,
nemetalice, pardoseli din plăci, nemetalice,
turnichete, nemetalice, placare exterioară cu
vinil, lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, pavaje din lemn, panouri
din lemn, plăci din fibre din lemn pentru
construcţii, duşumele din lemn, lucrări de zidărie
din piatră, lucrări de artă din piatră, ciment
sau marmură, pergole, nemetalice, schelete
nemetalice.
20. Afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
panouri publicitare, panouri pentru expoziții,
panouri de afișare, panouri publicitare din
lemn, panouri publicitare de plastic, panouri de
afișare autocolante, panouri despărțitoare pentru
prezentări, panouri pliabile pentru expunere,
panouri de afișare publicitare, panouri de montaj
fotografic, panouri de expunere pentru expoziții,
panouri/table din material plastic, panouri pentru
afișarea materialelor pictoriale, panouri de
prezentare a bijuteriilor, rame pentru panouri
de afișare, panouri pentru expunere (neluminate
și nemecanizate), panou pentru informații
(aviziere) din plută, panouri pentru afișarea
materialelor grafice, panouri de expunere din
materiale plastice, panouri pentru afișarea
materialelor de tipărire, suporturi din lemn pentru
panouri indicatoare, picioare pentru panouri
de expunere (nemetalice), panouri de anunțuri
(indicatoare) din plută, panouri pentru afișarea
materialelor de modelare, panouri de prezentare
pentru spații comerciale, panouri de afișare
a publicității (mobilier), panouri de expunere
portabile pentru afișare, panouri de expunere
sub formă de mobilier, panouri de afișaj (altele
decât cele electronice), portcarturi sub formă
de panouri de prezentare, panouri din porțelan
pentru afișare publicitară (neluminoase), panouri
pentru scopuri publicitare (neluminate și
nemecanizate), panouri din lemn pentru afișarea
reclamelor (neluminoase), panouri din plastic
pentru afișarea reclamelor (neluminoase),
panouri din plastic pentru afișare publicitară
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(neluminoase), panouri din sticlă pentru afișarea
reclamelor (neluminoase), panouri din materiale
plastice de uz publicitar (neluminos), panouri
de expunere prevăzute cu bare metalice
pliabile și interconectabile, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare panouri
de expunere, panouri pentru notițe îmbrăcate
în stofă și cu panglici transversal, panouri
din plastic transparent care sunt părți ale
recipientelor de ambalat, afișaje verticale pliabile
realizate din materiale înrămate, standuri de
prezentare pentru afișe, mobilier stradal, nu din
metal, bănci (mobilă), sisteme de deschidere
a ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, tâmplărie artistică,
containere, nemetalice (depozitare, transport),
aviziere, suporturi de prezentare, 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, figurine
(statuete) din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
statuete din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
panouri despărţitoare (mobilă), mobilă, mobilă
din metal, paleţi de manipulare, nemetalici,
numere pentru case, nemetalice, neluminoase,
etichete din plastic, scări din lemn sau plastic,
cutii de scrisori, nu din metal sau zidărie,
paleţi de încărcare, nemetalici, elemente mobile
(decoraţiuni), mulaje pentru ramele de tablouri,
ecusoane, nemetalice, plăci de identificare,
nemetalice, standuri pentru ziare, tăbliţe pentru
numărul de înmatriculare, nemetalice, plăcuţe
de înmatriculare, nemetalice, mobilă de birou,
containere pentru ambalare din plastic, jaluzele
interioare din hârtie, rulouri interioare din
hârtie, rame pentru tablouri, colţare pentru
ramele de tablouri, suporturi de susţinere
pentru tablouri (rame), placarde din lemn
sau plastic, piloni, nemetalici, mobilier şcolar,
ecrane de protecţie pentru şeminee (mobilă),
ecrane de protecţie (mobilă), scaune, bănci
(scaune), scaune din metal, plăci cu denumiri
de firme din lemn sau plastic, sticlă argintată
(oglinzi), jaluzele interioare lamelare, statui din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, trepte (scări),
nemetalice, mese, mese din metal, jaluzele
interioare din material textile, rolete interioare
din material textil, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice, dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleţi de
transport, nemetalici, lucrări de artă din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, jaluzele interioare din
lemn ţesut, rolete interioare din lemn ţesut.

21. Sticlă imprimată, sticlă poroasă, sticlă
emailată, sticlă semiprelucrată, sticlă
semifabricată, sticlă presată, sticlă antireflex,
sticlă neprelucrată, sticlă brută, sticlă profilată
(semifabricată), sticlă flotată (semiprelucrată),
sticlă (materii prime), sticlă prelucrată parțial,
fibră de sticlă, plăci de sticlă, pudră de
sticlă, sticlă colorată semiprelucrată, sticlă de
cuarț, tije din sticlă, sticlă termorezistentă
semiprelucrată, sticlă incasabilă semifinisată,
sticlă colorată decorativă, sticlă pentru vehicule
semiprelucrată, foi de sticlă neprelucrată, sticlă
de geam netezită, foi de sticlă șlefuită,
sticlă luminoasă (nu pentru construcții), sticlă
călită (nu pentru construcții), pulbere de sticlă
pentru decorațiuni, sticlă care încorporează
conductori electrici, sticlă decorativă (nu pentru
construcții), sticlă prevăzută cu conductori
electrici, panouri din sticlă (articol semiprelucrat),
sticlă decorativă, nu pentru construcții, sticlă
sinterizată cu pori deschiși, sticlă armată, nu
pentru construcție, sticlă care reflectă căldura
(semiprelucrată), sticlă emailată, nu pentru
construcții, sticlă plată laminată (nu pentru
construcții), sticlă plană comună (nu pentru
construcții), sticlă (semiprelucrată) adaptată
pentru absorbirea căldurii, sticlă plană colorată
(nu pentru construcții), sticlă brută pentru
geamuri de vehicule, bare de sticlă, nu pentru
construcții, plăci de sticlă, altele decât pentru
construcții, sticlă plană (alta decât cea pentru
construcții), sticlă laminată (diferită de cea pentru
construcții), sticlă pentru geamuri de vehicule
(produse semiprelucrate), foi de sticlă modificată
(nu pentru construcții), sticlă pentru geamuri de
vehicule (produse semiprelucrate), sticlă plană
(cu excepția sticlei folosite pentru construcții),
mozaicuri din sticlă, cu excepția celor pentru
construcții, sticlă semiprelucrată (cu excepția
sticlei folosite în construcții), sticlă de protecție
pentru fabricarea geamurilor de vehicule, sticlă
neprelucrată (cu excepția sticlei folosite în
construcție), tuburi de sticlă destinate utilizării
la fabricarea indicatoarelor, foi din sticlă (cu
excepția sticlei folosite în construcții), fire de
sticlă, cu excepția celor pentru uz textil, sticlă
brută sau semiprelucrată (cu excepția sticlei
de construcție), sticlă (semiprelucrată) adaptată
pentru absorbția radiației cu raze ultraviolete,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei folosite în construcții, fibră de sticlă, de
alt tip decât pentru izolație sau pentru uz textil,
fibre de sticlă, altele decât cele pentru izolație
sau de uz textil, sticlă pictată, sticlă ornamentală,
sculpturi din sticlă, ornamente din sticlă, plăci din
sticlă, cutii de sticlă, articole de sticlărie, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, sigle de firmă
din sticlă, bazine (recipiente), sticle, ceramică
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pentru uz casnic, veselă, pahare de băut, sticlă
emailată, nu cea utilizată în construcţii, figurine
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, butelci, ghivece de flori, învelitori pentru
ghivecele de flori, nu cele din hârtie, învelitori,
nu din hârtie, pentru ghivecele de flori, 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), suporturi pentru flori şi
plante (aranjamente florale), recipiente pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, mozaicuri din
sticlă, nu cele pentru construcţii, sticlă de opal,
sticlă de opalină, farfurii din hârtie, plăci de sticlă
(material brut), articole din porţelan, vase, sticle
frigorifice, plăci cu denumiri de firme din porţelan
sau sticlă, statui din porţelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă, ustensile pentru uz casnic,
vaze, jardiniere, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă.
35. Servicii de asistență comercială, servicii
publicitare, de marketing și promoționale, servicii
de management, organizare și administrare
a afacerilor, lucrări de birou, servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerţ,
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 materiale publicitare, producţia de
afişe publicitare, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru

consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale
şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială, 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, servicii de agenţie
de import-export, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri 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, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri, publicitate
exterioară, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
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),
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile
de artă, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
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baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, 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.
37. Servicii de construcție de panouri, servicii
de construire de panouri indicatoare, instalare
de panouri, instalare panouri indicatoare,
vopsire de panouri indicatoare, întreținere de
panouri indicatoare, montare panouri de afișaj,
reparații de panouri indicatoare, instalare de
panouri indicatoare, vopsirea sau repararea
panourilor indicatoare, servicii de reparații de
panouri indicatoare, servicii de vopsire a
panourilor indicatoare, servicii de instalare a
panourilor indicatoare, instalare de panouri
colorate pe fațadele clădirilor, reparare și
întreținere de panouri de afișare electronice,
servicii de instalații și reparații de panouri
din sticlă, construcții cu acces prin intermediul
alpinismului utilitar, demontare de structuri,
demolare de structuri, construire de structuri
subterane, construcție de structuri din metal,
montare de clădiri și structuri prefabricate,
construcția de structuri din metal pentru
clădiri, sudură de structuri din metal pentru
construcții, lucrări de construcție de structuri
din metal, construcție de clădiri și de alte
structuri, construire de fundații pentru structuri
de construcții civile, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
montare de materiale izolante în clădiri, pe
acoperișuri și structuri, servicii de consiliere
cu privire la construcția de clădiri și de alte
structuri, curățarea structurilor mobile, montarea
de structuri de înaltă rezistență, instalare de
structuri temporare pentru expoziții comerciale,
instalare de structuri temporare pentru târguri
comerciale, instalare de structuri temporare
pentru expoziții în domeniul comerțului, servicii
de consiliere cu privire la repararea structurilor
de inginerie civilă, construirea de structuri de
beton armat cu ajutorul cofrajelor glisante și
ascendente, restaurare de ziduri și structuri
din zidărie, instalare de structuri de construcții
cu sticlă, zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor, impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, servicii de construire
de magazine şi gherete pentru târguri,
închirierea echipamentelor de construcţii,
servicii de construcţie, furnizarea de informaţii

privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, servicii de
electricieni, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, închirierea excavatoarelor, servicii de
construcţie de fabrici, instalarea, întreţinerea
şi repararea componentelor hardware ale
calculatorului, instalarea uşilor şi ferestrelor,
zidărie, vopsirea sau repararea semnelor/
indicatoarelor, vopsire, interioară şi exterioară,
întreţinerea şi construcţia conductelor, tencuire,
reumplerea cartuşelor de toner, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, nituire, servicii
pentru acoperişuri, sablare, lăcuire, servicii de
construcţie şi repararea depozitelor.
40. Inscripționarea panourilor indicatoare, tăiere
de panouri de sticlă, imprimare personalizată
a denumirilor și logotipurilor de firme,
de uz publicitar și promoțional, pe
produsele altor persoane, tipărire de materiale
publicitare, servicii de fabricare personalizată
și montaj, aplicarea de apreturi de finisaj
pe materialele textile, vopsirea ţesăturilor,
asamblarea personalizată a materialelor pentru
terţi, imprimare și developare fotografică și
cinematografică, aplicare de desene în relief
pe suprafețe de carton, aplicare de desene în
relief pe suprafețe de tablă, aplicare de modele
în relief pe suprafețe de hârtie, aplicare de
monograme pe îmbrăcăminte, asamblare de
materiale la comandă pentru terți, asamblare
de produse pentru terți, asamblare la comandă
de componente electronice pentru dispozitive de
comunicații, construcție la comandă de clădiri
prefabricate, fabricare la comandă de elemente
de construcție din oțel, fabricare la comandă de
elemente de construcție prefabricate, gravarea
chimică, gravarea de matrițe, gravarea de sigilii,
montaj fotografii sau diapozitive, înrămare pentru
tablouri, înrămarea operelor de artă, servicii de
reproducere în 3d, servicii de transfer de picturi,
colorare, colorarea foilor de sticlă prin tratarea
suprafeței, colorarea geamurilor prin tratarea
suprafețelor, colorarea sticlei, decupare conform
tiparului, furnizare de informații despre servicii
de finisare a hârtiei, furnizare de informații
despre servicii de tratare a hârtiei, gravare,
gravarea chimică a sticlei, gravuri cu laser,
informații în domeniul prelucrărilor de materiale,
laminare, laminarea cartonului, laminarea colilor
din plastic, laminarea foilor de sticlă, laminarea
hârtiei, lipirea metalelor, prelucrare de carton
ondulat de ambalaj, prelucrare de metale,
prelucrarea betonului, presarea metalelor,
servicii de colorare electrolitică, servicii de
gravare a plăcuțelor cu nume, servicii de
gravare pentru ștampile, servicii de marcare cu
laser, servicii de încapsulare a materialelor în
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foi pentru documente, servicii de încapsulare
a materialelor în foi pentru fotografii, servicii
de încapsulare a materialelor în foi pentru
hărți, servicii de încapsulare a materialelor
în foi pentru tablouri, servicii de încapsulare
a materialelor în formă de foi, tratarea și
acoperirea suprafețelor metalice, tratarea și
prelucrarea hârtiei, tratarea și prelucrarea
materialelor plastice, vopsire, benzi magnetice
de filme cinematografice, colaționare (legare)
de materiale dactilografiate, colaționare (legare)
de materiale tipărite, colaționare (legătorie)
de materiale copiate, copiere heliografică,
developare fotografică, developare și prelucrare
de filme, developarea de pelicule fotografice,
developarea filmelor și multiplicarea fotografiilor,
duplicare de diapozitive fotografice, duplicare
de peliculă fotografică, duplicare fotografică,
fotocompoziții, fotofinish, fotogravare, furnizare
de informații despre developarea filmelor
fotografice, furnizare de informații despre
prelucrarea filmelor cinematografice, furnizare
de informații despre servicii de fotogravură,
furnizare de informații despre servicii de
imprimare a fotografiilor, furnizare de informații
despre servicii de legătorie, furnizare de
informații despre servicii de mărire a fotografiilor,
furnizare de informații despre servicii de
tipărit, gravare fotografică a articolelor de uz
casnic, gravare fotografică a hârtiei, gravare
fotografică a materialului imprimat, gravarea
fotografică a articolelor de îmbrăcăminte,
gravarea fotografică a materialelor textile,
imprimare, imprimare de diapozitive fotografice,
imprimare de documente de pe suporturi digitale,
imprimare de filme cinematografice, imprimare
de fotografii, imprimare de fotogravuri, imprimare
de imagini fotografice de pe suporturi digitale,
imprimare de imagini pe obiecte, imprimare
de modele decorative pe ambalajele pentru
cadouri, imprimare de motive pe țesături,
imprimare de motive pentru terți, imprimare
de portrete, imprimare digital, imprimare
litografică, imprimare offset, imprimare pe
materiale textile, imprimare prin ronjare,
imprimare în relief personalizată a articolelor de
îmbrăcăminte cu modele decorative, imprimarea
desenelor, imprimarea după tipar a acoperirilor
pentru pardoseli, imprimarea după tipar a
acoperirilor pentru pereți, imprimarea după
tipar a dalelor de mochetă, imprimarea lânii,
imprimarea pozelor și fotografiilor stocate digital,
imprimarea tiparului pe covoare, imprimarea
tricourilor, imprimări tipografice, intensificarea
culorii filmelor alb-negru, intensificarea culorii
filmelor video alb-negru, legare de documente,
legarea cărților, legarea de cărți sau
documente, multiplicare de diapozitive, mărirea

imprimărilor fotografice, mărirea lucrărilor de
pictură, prelucrare de diapozitive și imprimări
fotografice, prelucrare fotografică, prelucrarea
filmelor și finisarea fotografiilor, prelucrarea
peliculelor cinematografice, prelucrarea
peliculelor fotografice, presarea matrițelor pentru
discuri, presarea matrițelor pentru discuri
compacte, procesarea filmelor fotografice și
cinematografice, procesarea imaginii fotografice,
păstrare și conservare fotografică, reproducere
de diapozitive fotografice, reproducere
fotografică, înrămare de lucrări de artă ca parte a
procesului de încadrare, reproducerea operelor
de artă din muzee, reproduceri de materiale
fotografice, restaurare digitală de fotografii,
restaurare fotografică, retușare fotografică,
retușarea digitală a fotografiilor, rotogravuri,
serigrafie, servicii ale unui laborator foto, servicii
de culegere tipografică, servicii de diazotipie
pentru copierea documentelor, servicii de
finisare (pliere) a materialelor tipărite, servicii de
finisare a materialelor tipărite, servicii de finisare
a tipăriturilor (legătorie), servicii de finisare a
tipăriturilor (tăiere), servicii de informare privind
imprimarea peliculelor fotografice, servicii de
informare referitoare la procesarea filmelor
fotografice, servicii de restaurare fotografică,
servicii de separare a culorilor, servicii de tipărire
de articole de papetărie, servicii de tipărire
digitală la cerere de cărți și alte documente,
servicii de transfer de imprimări fotografice pe
casete video, servicii de înrămare prin utilizarea
unui material termoplastic adeziv, tipărire de
cărți, tipărire intaglio, tipărire ștampile, transfer
de diapozitive fotografice, transfer de filme
cinematografice pe benzi video, transfer de filme
fotografice pe benzi video, transfer de fotografii
pe discuri compacte, transfer de imprimări
fotografice, tratarea fotografiilor aeriene sau
din satelit, tratarea imaginilor stereoscopice,
servicii de vopsire, înrămarea lucrărilor de artă,
suflarea sticlei, şlefuire, trasarea cu laserul,
tipărire litografică, tipărirea offset, şlefuirea
sticlei optice, finisarea hârtiei, tratarea hârtiei,
imprimarea de modele, servicii de fotoculegere,
developarea filmelor fotografice, imprimare
fotografică, fotogravură, tipărire (imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, servicii de
sablare, imprimarea serigrafică, lipire, vopsirea
materialelor textile, imprimare 3d personalizată
pentru alţii, furnizarea de informaţii cu privire la
tratarea materialelor, servicii de sudare.
42. Amenajări interioare comerciale, amenajări
interioare pentru clădiri, cercetare și dezvoltare
de produs, concepție grafică de materiale
promoționale, consultanță pentru dezvoltarea
de produse, consultanță privind designul
ambalajelor, consultanță tehnică în materie de
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proiectare, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, consultanță în domeniul desenului
tehnic în construcții, consultanță în materie
de design web, consultanță în materie de
proiectare de hardware de calculator, creare
de ilustrații grafice, desen industrial asistat de
calculator, design arhitectural pentru decorațiuni
exterioare, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, design arhitectural pentru planificare
urbană, design artistic industrial, design de
ambalaje, design de ambalaje pentru terți,
design de broșuri, design de cărți de vizită,
design de imagini grafice și semne distinctive
pentru identitatea corporativă, design grafic,
design grafic asistat de calculator, design
grafic de logouri publicitare, design grafic
și industrial, design industrial, design visual,
dezvoltare de componente hardware pentru
operatorii video și audio, dezvoltare de produse,
dezvoltare și proiectare de suporturi digitale
pentru sunet și imagine, dezvoltarea produselor
pentru terți, evaluări tehnice privind designul,
furnizarea de informații cu privire la designul
industrial, planificare în domeniul designului,
planuri (realizarea de -) (construcții), proiectare
asistată de calculator pentru grafică video,
proiectare de articole de papetărie, proiectare de
dispozitive de afișare tridimensională, proiectare
de echipamente de birotică, proiectare de
hardware pentru prelucrarea semnalelor digitale,
proiectare de hardware pentru prelucrarea
și distribuirea conținuturilor media, proiectare
de hardware pentru stocarea și recuperarea
datelor multimedia, proiectare de indicatoare,
proiectare de logotipuri pentru tricouri, proiectare
de materiale tipărite, proiectare de matrițe,
proiectare de modele, proiectare de semne
distinctive (logo) pentru identitatea corporativă,
proiectare de sisteme de construcții, proiectare
de standuri de expoziție, proiectare și dezvoltare
de produse noi, proiectare și dezvoltare de
produse multimedia, servicii de consultanță în
materie de design industrial, servicii de design
architectural, servicii de design comercial,
servicii de design grafic pentru suprafețe vitrate,
servicii de design interior și exterior, servicii de
grafică digital, servicii de grafică digitală (servicii
de prelucrare a imaginilor digitale), servicii de
ilustrare (design), servicii de ilustrații grafice
pentru terți, servicii de inginerie în materie
de proiectare de structuri, servicii de inginerie
și inginerie asistată de calculator, servicii de
proiectare asistată de calculator, servicii de
proiectare asistată de calculator pentru proiecte
de construcții, servicii de proiectare asistată
de calculator în domeniul arhitecturii, servicii
de proiectare grafică, servicii de proiectare
la comandă, servicii de proiectare pentru

sisteme de afișare pentru expoziții, servicii de
proiectare pentru sisteme de afișare în scop de
prezentare, servicii de proiectare pentru sisteme
de afișare în scopuri promoționale, servicii de
proiectare privind construcțiile civile, servicii
de proiectare tehnică asistată de calculator,
servicii de proiectare tehnică industrial, servicii
de proiectare tehnologică, servicii de proiectare
și desen tehnic asistate de calculator, servicii
de proiectare, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, servicii it, proiectare de structuri
ornamentale, proiectare de structuri de schele,
proiectare de structuri de grinzi în cadre
spațiale, servicii de inginerie în materie de
proiectare de structure, servicii de proiectare
pentru structuri temporare, servicii de proiectare
pentru structuri de înaltă rezistență, servicii
tehnice pentru analiza structurilor, monitorizarea
structurii clădirilor, măsurători de mediu în
cadrul structurilor de construcții civile, servicii de
arhitectură, consultanţă în arhitectură, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, crearea şi mentenanţa site-
urilor web pentru terţi, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate
pe siteurile web (servicii de tehnologia
informaţiei), proiectarea de decoraţiuni
interioare, amenajare / design interior, duplicarea
programelor de calculator, găzduirea site-urilor
(site-uri web), proiectare industrial, consultanţă
în domeniul tehnologiei informaţiei (it),
expertize topografice, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) prin acces de la
distanţă, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei de
telecomunicații, design grafic pentru materialele
promoţionale, cercetarea şi dezvoltarea de
produse noi pentru terţi, găzduire pe
servere, software ca serviciu (saas), stilizare
(proiectare industrială), topografie, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, planificare
urbană, închirierea serverelor web, consultanţă
în proiectarea site-urilor web.

───────
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(210) M 2021 02578
(151) 30/03/2021
(732) S.C. ECOPET PLAST S.R.L.,

PREL. MUSETELULUI NR. 50,
CAMERA 1, BL. J47, SC. 1, ET.
1, AP. 5, CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, ROMANIA

(540)

ECOPET PLAST

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 29.01.12; 05.09.12; 05.09.21

(591) Culori revendicate:verde, roșu, negru,
gri

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

40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, informații în domeniul
prelucrărilor de materiale, reciclarea materialelor
valoroase, servicii de reciclare, reciclarea și
tratamentul gunoiului, reciclarea deșeurilor,
reciclare de sticle din pet, tratarea și
reciclarea ambalajelor, reciclarea materialelor
plastice, reciclarea și tratamentul gunoiului,
servicii de reciclare, servicii de gestionare
a deșeurilor, servicii de reciclare, reciclare
de sticle din pet, tratarea și reciclarea
ambalajelor, sortarea deșeurilor și a materialelor
reciclabile (transformare), distrugerea deșeurilor
și gunoaielor, eliminarea deșeurilor (tratarea
deșeurilor), tratarea deșeurilor (transformare),
tratare a deșeurilor, recuperarea materialelor
din deșeuri, sortarea deșeurilor și materialelor
reciclabile, recuperarea materialelor reciclabile
sortate, prelucrarea materialelor, colectare,
stocare, sortare, tratarea, reciclarea deșeurilor
și a materialelor reciclabile, recuperarea și

reciclarea deșeurilor plastice și nemetalice,
reciclarea, recuperarea, prelucrarea, stocarea,
sortarea, tratarea, colectarea ambalajelor de
sticlă (cu referire la sticlă ciob).

───────

(210) M 2021 02579
(151) 30/03/2021
(732) SC NEXT AGE ADVERTISING

S.R.L., STR. ARGENTINA 25,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011754,
ROMANIA

(540)
Herve

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

10. Bile de masaj, aparate de încălzit (pentru
uz medical), aparate de tratare a apei,
de uz medical, aparate de termoterapie
de uz medical, aparate (medicale) pentru
extragerea oxigenului din atmosferă, aparate
de umidificare pentru uz medical, aparate
fiziologice de uz medical, aparate gonflabile
de compresie a membrelor, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și
de asistență adaptate pentru persoane cu
handicap, aparate de masaj, aparate, dispozitive
și articole pentru alăptarea bebelușilor, aparate,
dispozitive și articole pentru activitatea sexuală,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, aparate
pentru exerciții fizice, de uz medical, dispozitive
pentru protecția auzului, dispozitive pentru
mobilitate.

───────

(210) M 2021 02580
(151) 30/03/2021
(732) MEDWEIN SRL, STRADA

ȘOSEAUA SOROȘTINULUI NR.
272, SAT ȚAPU, JUDEȚUL SIBIU,
COMUNA MICASASA, SIBIU,
ROMANIA

(540)
FRAUENDORF
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 02581
(151) 30/03/2021
(732) G.M.CONSTRUZIONI S.R.L.,

ȘOSEAUA VRANCEI KM 3,
JUDEȚUL VRANCEA, ODOBEȘTI,
VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

GM Construzioni

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.12; 07.01.24

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
inchis, alb

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, analiză
de preț, vânzare prin licitație publică, servicii
de intermediere în achiziții, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, marketing imobiliar, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, licitaţii în
domeniul imobiliar, organizare și coordonare
de licitații imobiliare, servicii de publicitate
în domeniul imobiliar, vânzare prin licitație
de bunuri imobiliare, servicii de intermediere
comercială.

36. Afaceri imobiliare, servicii imobiliare, servicii
de evaluare, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, administrare de bunuri
imobiliare, brokeraj imobiliar, colectarea chiriilor,
agenție de închirieri de locuințe (apartamente),
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, consultanță imobiliară, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, servicii
ale agenților imobiliari, servicii de brokeraj de
bunuri imobiliare, servicii de gestiune imobiliară
pentru complexe de clădiri, servicii de gestiune
imobiliară pentru construcții comerciale, servicii
de gestiune imobiliară pentru ansambluri de
locuințe, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, acordare
de finanțare pentru promovarea imobiliară,
închiriere de apartamente, administrare de
clădiri cu apartamente.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
exterminări, dezinsecție și deratizare, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
extracție de resurse naturale, aplicare de
șape, acoperirea pasajelor, amenajare de
terenuri (construcții), aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, acoperirea lucrărilor de
zidărie de cărămidă, aplicarea de tencuială
pe clădiri, zugrăvirea caselor, vopsire și
lăcuire, terasamente, supravegherea lucrărilor
de renovare a clădirilor, supravegherea lucrărilor
de demolare a clădirilor, supravegherea pe
șantier a construcțiilor constând în lucrări
de inginerie civilă, stratificarea betonului,
structurare de plafoane, stivuirea pământului,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
supervizarea construcțiilor pe șantier, servicii de
management în construcții, servicii de tâmplărie,
servicii de zugrăvire și decorare, servicii de
instalare de țevi, servicii de izolare, servicii
de excavare, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de instalații electrice, servicii
de consultanță privind construcția de clădiri,
servicii de construcții de clădiri, servicii de
construcții de structuri temporare, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
servicii de construcții referitoare la clădiri
pentru locuințe, servicii de cimentare, servicii
de cofrare, servicii de consiliere cu privire la
construcția de clădiri și de alte structuri, servicii
de consiliere privind amenajarea clădirilor,
servicii de aplicare de acoperiri protectoare
pe suprafețele exterioare ale clădirilor, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii consultative privind demolarea de clădiri,
servicii consultative privind construcția de lucrări
publice, perforarea rocilor, montarea izolației
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termice la clădiri, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, lucrări
de fundație, lucrări de construcție, instalare
de plăci de fibră, instalare de împrejmuiri,
instalare de elemente prefabricate pentru
construcții, instalare de conducte, instalare de
cofraje pentru betonare, instalare de acoperișuri,
inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor de
construcție), furnizarea de informații în materie
de construcții, impermeabilizarea construcțiilor,
ghidarea pilonilor, furnizare de informații privind
renovarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații online privind construirea de clădiri,
forarea puțurilor, demontare de clădiri, demolare
de structuri, curățarea terenurilor pentru
construcții, construirea de zone rezidențiale,
construirea de fabrici, construirea de aeroporturi,
construire de școli, construire de uzine
chimice, construire de spitale, construirea
de centre comerciale, construirea de clădiri
destinate procesului educativ, construirea de
clădiri industriale și pentru producție, construire
de părți de clădiri, construire de locuințe
private, construcții de infrastructură, construcții,
construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de autostrăzi,
concasarea betonului, sudură pentru reparații,
servicii de tâmplărie (reparații), vopsire, pentru
suprafețe interioare și exterioare, servicii de
restaurare de zugrăveli, servicii de renovare
a apartamentelor, reparații clădiri, renovarea
clădirilor, curățarea clădirilor, dezinfectarea
clădirilor, conservarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, întreținerea clădirilor, consolidare de
clădiri, instalarea armăturilor pentru clădiri,
construcții de clădiri comerciale, supravegherea
reparațiilor la clădiri, curățarea industrială
a clădirilor, amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, restaurări specializate de clădiri,
reparații și întreținere de clădiri, pulverizare
insecticide pentru clădiri comerciale, vopsire
și decorare de clădiri, lucrări de reparații
la clădiri, ameliorarea solului, construire de
structuri subterane, construcție de clădiri de
apartamente.

───────

(210) M 2021 02582
(151) 30/03/2021
(732) FLAVIA - IOANA ONȚ, STR.

PLEVNEI NR. 3A, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430063, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

VICTORIA CLASSESTET

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

(591) Culori revendicate:negru (RAL 9011),
galben (RAL 1003)

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────
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(210) M 2021 02583
(151) 30/03/2021
(732) FLORIN - ADRIAN DOBRE, STR.

EUFROSIN POTECA NR. 26,
AP. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

BLUID

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2147 C)

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

5. Biocide, sapun dezinfectant, dezinfectanti
igienici, dezinfectanti pentru toalete chimice,
dezinfectanti.
7. Cartuse pentru masinile de filtrare, masini
de filtrare, unelte de mana, altele decat cele
actionate manual, masini de satinat, aparate de
spalat.
9. Ozonizatoare (ozonizoare).
10. Aparate de dezinfectare pentru scopuri
medicale.
11. Dozatoare de substante dezinfectante
pentru toalete, aparate de dezinfectare, aparate
de dezinfectare, nu cele pentru scopuri medicale,
aparate si masini de purificare a aerului,
sterilizatoare de aer, lampi germicide pentru
purificarea aerului, instalatii de purificare a apei,
aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de
apa, aparate si masini pentru purificarea apei,
filtre pentru aerul conditionat, filtre pentru apa
potabila, instalatii de filtrare a aerului.
32. Ape de masa, ape (bauturi).

35. Publicitate, marketing, servicii de agentie de
import-export, furnizarea unei piete comerciale
online pentru cumparatorii si vanzatorii de bunuri
si servicii, promovarea vanzarilor pentru terti,
servicii de vanzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, servicii de intermediere comerciala,
negocierea si incheierea de tranzactii comerciale
pentru terti, asistenta privind managementul
comercial sau industrial, demonstratii cu
produse, studii de marketing, cercetare de
marketing, negocierea contractelor de afaceri
pentru terti, distribuirea de esantioane.
37. Inchirierea masinilor de curatare,
dezinfectare (servicii), instalarea, intretinerea si
reparatia masinilor.
40. Purificarea aerului, improspatarea aerului,
inchirierea aparatelor de aer conditionat, tratarea
apei.
43. Inchirierea dozatoarelor de apa potabila.

───────

(210) M 2021 02584
(151) 30/03/2021
(732) IONUT-STEFAN NEDELEA, B-DUL

METALURGIEI, NR. 61, BL. 1, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

OPTI ITALY

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 02.09.04; 27.05.01; 27.05.08

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

clase:
44. Servicii medicale.

───────
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(210) M 2021 02586
(151) 30/03/2021
(732) SAVENCIA SA, 42 RUE

RIEUSSEC, VIROFLAY, 78220,
FRANȚA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)

MEDVE

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 03.01.14; 03.01.16; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17

(591) Culori revendicate:maro deschis, maro
inchis, roşu, negru, alb

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

29. Lapte, brânză și produse lactate, uleiuri
și grăsimi comestibile, unt, creme lactate,
smântână.
30. Sandvișuri.

───────

(210) M 2021 02587
(151) 30/03/2021
(732) VLAD-IONUŢ CIOCEANU, STR.

PRINCIPALĂ NR. 458, SAT
TELEGA, JUD. PRAHOVA,
COMUNA TELEGA, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

IN VERITAS BIO

(531) Clasificare Viena:
05.03.20; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

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

30. Produse de patiserie şi produse de
cofetărie, covrigi, covrigei, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), biscuiţi, cornuri, vafe, fursecuri,
prăjituri, tarte.
35. Servicii furnizate de un magazin online de
produse bio, publicitate şi reclamă, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, regruparea în avantajul terţilor
a produselor din producţie proprie şi a unor
terţi (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenţii de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de magazin fizic sau on-
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line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.

───────

(210) M 2021 02588
(151) 30/03/2021
(732) AA DATA BOX S.R.L., STR.

BERNA NR 7 PARTER, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011769, ROMANIA

(540)

AA DATA BOX

(531) Clasificare Viena:
14.05.23; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru închis
(HEX #002b5f), albastru deschis (HEX
#1163c2), bleumarin (HEX #25b5f7)

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

45. Servicii juridice, consultanță în legătură cu
respectarea protecției datelor.

───────

(210) M 2021 02589
(151) 30/03/2021
(732) COMPACT SRL, STRADA LUNCA

OLTULUI, NR 26-28, JUDEŢ
COVASNA, SFANTU GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDINGS,
STRADA 11 IUNIE, NR.51,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

B The Hotel

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
43. Cazare temporară, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închiriere temporară de camere, organizare și
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de închiriere de
camere, închirieri de spații de cazare temporară,
furnizare de informații cu privire la hoteluri,
furnizare de informații cu privire la rezervarea
de locuri de cazare, furnizare de informații
despre servicii de cazare temporară, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare
de camere și rezervare la hoteluri, furnizare
de informații cu privire la hoteluri, rezervare de
camere de hotel pentru călători, rezervare de
cazare la hotel, rezervare de cazare temporară
sub formă de case de vacanță, rezervare
de locuri de cazare pentru călători, rezervare
de locuri de cazare pentru turiști, rezervare
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pe internet de cazare temporară, rezervări de
camere, rezervări de hotel pentru terți, rezervări
de spații de cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, asigurare de
facilități pentru târguri (cazare), furnizare de
spații și materiale pentru târguri și expoziții,
rezervări de spații de cazare temporară, inchirieri
de spații de cazare temporară, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru conferințe,
furnizare de spații de cazare temporară mobilate,
furnizare de spații special amenajate pentru
congrese, furnizare de spații special amenajate
pentru expoziții, asigurare de spații de cazare
pentru turiști, intermediere de spații de cazare
pentru membrii, furnizare de spații special
amenajate pentru expoziții, în hoteluri, furnizare
de spații special amenajate pentru ședințe de
consiliu, furnizare de spații și materiale pentru
conferințe, expoziții și reuniuni, furnizarea de
spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2021 02590
(151) 30/03/2021
(732) ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV

GYERGYOI HOKI KLUB - CLUB
SPORTIV GHEORGHENI HOCKEY
CLUB, STR. STADIONULUI
NR. 7, JUDEŢ HARGHITA,
GHEORGHIENI, HARGHITA,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

(540)

GYERGYO

(531) Clasificare Viena:
03.01.14; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de
spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, 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
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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 cosmetic, 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
denţilor, 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
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,
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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 lustrui, 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, şmirghel/pânză abrazivă, hârtie 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.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,, de
uscare de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar, arzătoare cu acetilenă, generatoare
de acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule , supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze

cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexiepentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete ,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate , autoclave, electrice, pentru gătit/oale
sub presiune, electrice , cuptoare pentru brutărie,
grătare, căzi de baie, căzi de baie pentru băi
de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie/instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare
pentru pat, aparate pentru răcirea băuturilor,
lumini pentru biciclete, bideuri, pături, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale , ţevi de
cazan (tuburi) pentru instalaţiile de încălzire ,
cazane, altele decât componentele maşinilor,
aparate de sterilizare a cărţilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăjit pâinea/
prăjitoare de pâine, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, arzătoare pentru lămpi,
arzătoare, felinare cu lumânări, carbon pentru
lămpile cu arc, covoare încălzite electric, corpuri
de iluminat pentru plafoane, radiatoare de
încălzire centralizată, candelabre, canale de
fum pentru coşuri, suflante pentru coşurile
de fum, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice , aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale , camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric , prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice , maşini de cafea, electrice ,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice , aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice , cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice , răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare , instalaţii de răcire
pentru apă , instalaţii de răcire pentru lichide ,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun , lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice , dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule , aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare , cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete ,
frigidere, aparate de răcire şi congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale , lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale ,
sistem de cultură hidroponică , recipienţi termici
electrici, aparate pentru deshidratat alimente,
electrice , aparate de încălzit mâinile cu
alimentare la usb , încălzitoare de căni cu
alimentare la usb , aparate pentru gătit cuşcuş,
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electrice , lămpi standard/ lămpi de podea ,
vase pentru tajine, electrice/ vase pentru tajine,
electrice , proiectoare de lumină , maşini de
ceaţă , aparate si instalaţii de încălzire prin
pardoseală , umidificatoare , maşini electrice
de făcut lapte de soia , capsule de cafea,
goale, pentru aparate electrice de cafea ,
distribuitoare electrice de băuturi, tuburi de
descărcare, pentru iluminat, electrice , dozatoare
de substanţe dezinfectante pentru toalete ,
aparate de dezinfectare, aparate de dezinfectare
pentru scopuri medicale , coloane de distilare,
aparate de distilare , lanterne pentru scufundare,
emiţătoare pentru irigaţii cu picurare (fitinguri
pentru irigaţii), aparate de uscare, aparate
de uscare pentru nutreţ şi furaj/aparate de
uscare pentru furaj, aparate şi instalaţii de
uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată , hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat
cu abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe
pentru decoraţiuni festive/ghirlande luminoase
pentru decoraţiuni festive , ventilatoare (aer
condiţionat), ventilatoare (componente ale
instalaţiilor de aer condiţionat), ventilatoare
electrice pentru uz personal, aparate de
alimentare pentru cazanele de încălzire ,
filamente pentru lămpile electrice , filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă ,
şeminee, domestice , fitinguri, formate pentru
cuptoare fitinguri formate pentru cuptoare torţe,
coşuri de faclă pentru utilizare în industria
petrolieră , drumuri de fum pentru cazanele
de încălzire , instalaţii de tras apa, aparate
de gătit la aburi, electrice , saci pentru
picioare, încălziţi electric , încălzitoare pentru
picioare, electrice sau neelectrice , forje,
portabile , fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale , grătare de cuptor,
cenuşare pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru
cuptoare , cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente
ale instalaţiilor cu gaz)/epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap , faruri pentru
automobile , cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură , schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,

încălzitoare pentru vitrine , încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule , încălzitoare
pentru fiare , încălzitoare, electrice, pentru
biberoane , aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice ,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
ia vehicule, filamente de încălzire, electrice ,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale/pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale , aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată , hidranţi, aparate
pentru hidromasaj, maşini şi aparate de făcut
gheaţă, maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice , mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare
de laborator, lămpi de laborator, carcase
pentru lămpi/cupole pentru lămpi, lămpi pentru
ochelari , sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/
globuri pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi,
abajururi pentru lămpi, lămpi electrice , lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbţia uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară ,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, ţevi
(componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi de
apă pentru instalaţiile sanitare , încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii
de polimerizare, maşini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator/ nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale , capace de radiator, radiatoare,
electrice , radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare , dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare/răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz ,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă , accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz , prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire,
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frigări pentru prâjire, aparate de prăjire/plite
pentru fript (aparate de gătit)/grătare (aparate
de gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz , aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice , ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice ,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare , sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare/
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte/robineţî
pentru ţevi şi conducte , robinete/robineţi ,
ventile termostatice (componente ale instalaţiilor
de încălzire), prăjitoare de tutun, vase de
toaletă, scaune de toaletă , toalete, portabile ,
toalete (closete cu apă)/closete cu apă, lanterne
electrice/lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice , tuburi, 'luminoasei
pentru ilumina, cabine pentru băi turceşti,
portabile, lămpi cu raze ultraviolete, nu cete
pentru scopuri medicale , pisoare ca obiecte
sanitare , faruri de vehicule, reflectoare de
vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate de
ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de ventilaţie
pentru vehicule (aer condiţionat), hote de aerisire
pentru laboratoare , dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice , vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
aîe instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă/şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei/dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă , aparate de captare
a apei, instalaţii de irigat, automate , maşini
de irigat pentru scopuri agricole , aparate cu
jet de apă, fitile adaptate pentru sobele pe
kerosen , vitrine pentru depozitarea vinurile^
electrice , aparate electrice pentru fabricarea
iaurtului, dezumidificatoare.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului, 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 cloisonne,
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/ lanţuri 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 semipretucrată ,
bijuterii din chihlimbar, pandantive bijuterii/
pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii de
bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele de bijuterii,
înele 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), oîivine (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 dir argint (fire de
argint), statuete din metal preţios , cronometre,
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.
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16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, 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
didactic, 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 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),
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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
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
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de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat/hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat (tipărite).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, piei de animale,
serviete diplomat, rucsacuri pentru alpinişti, genţi
pentru camping, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,
pentru ambalat, genţi pentru sporturi, genţi, genţi
de plajă, zăbale pentru animale (harnaşament),
ochelari pentru cai (harnaşament), cutii din
piele sau carton imitaţie de piele, cutii din
fibră vulcanizată, frâie (harnaşament), căpestre,
serviete, etuiuri pentru cărţile de vizită, crupoane
(părţi din pielea brută), etuiuri pentru carduri
(portofele pentru carduri), tocuri din piele sau
carton imitaţie de piele, carcase, din piele, pentru
arcurile lamelare/carcase, din piele, pentru
arcurile cu foi, bice, piei de vite, poşete din
zale, piele de căprioară, alta decât cea pentru
curăţat/piei de căprioară, altele decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi de
compresie adaptate pentru bagaje, dosare de
conferinţă/mape de conferinţă, huse de protecţie
pentru animale, huse pentru şeile cailor, etuiuri
pentru cardurile de credit (portofele), piei finisate,
sisteme de prindere pentru şei, cadre pentru
umbrele de ploaie sau de soare, blană/piei
de vânat, huse din piele pentru mobilă, tolbe
de vânători (accesorii de vânătoare), huse de
îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri din piele,
piele din membrana exterioară a intestinului de
viţel, mânere pentru sacoşele de cumpărături,
căpestre, rame pentru genţile de mână, genţi
de mână, chingi pentru hamuri, hamuri pentru
animale, accesorii pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie/beţe
de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitaţie de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele/chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele, /etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de pile), geamantane motorizate,

beţe de alpinism/alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri/
genţi de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru
şei, valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor,
şelărie, ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală,
sacoşe de cumpărături, curele pentru umăr
(bretele) din piele/curele din piele pentru umăr/
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scăriţe,
părţi din cauciuc pentru scăriţe, scăriţe, curele
pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă/garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genţi de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu
scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe de
cumpărături cu roţi, cravaşe, marsupii pentru
cărat copiii.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau
sidef neprelucrate sau semiprelucrate, scoici,
spumă de mare, chihlimbai, perne de aer,
nu cele pentru scopuri medicale, perne
gonflabile și 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, căpițe de
animale, perne antirostogolire pentru bebeluși,
fotolii, saltele pentru schimbarea bebelușilor,
agățători pentru genți, nemetalice, coșuri
de pâine pentru brutari, bambus, perdele
din bamboo, butoaie, nemetalice, coșuri,
nemetalice, coșuri pentru copii/ leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, roțile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepția
lenjeriei, paturi și culcușuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, șuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
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de depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice și nemetaliee, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de
rulou, nemetalice, lacăte, altelele decât cele
electronice, nemetalice, mască de chiuvetă
(mobilier), perne de sprijin, bolțuri, nemetalice,
suporturi pentru cărți (mobilă), dulapuri pentru
cărți, suporturi pentru sticle, capse pentru sticle,
nemetalice, capace pentru sticle, nemetalice
și dopuri pentru sticle, nemetalice, cutii din
lemn pentru sticle, cutii din lemn sau plastic,
cleme, nemetalice, pentru mobilă, monturi pentru
perii, bare de protecție pentru pătuțurile 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, butoaie, nemetalice, șezlonguri, comode,
cutii pentru jucării, butuci pentru tăiat (mese),
clipsuri, nemetalice, pentru cabluri și țevi,
clipsuri din plastic pentru sigilarea pungilor,
capace, nemetalice, pentru containere, cârlige
pentru îmbrăcăminte, nemetalice, agățători
pentru haine/agățători pentru îmbrăcăminte,
cârlige de agățat, nemetalice și cârlige,
nemetalice, pentru suporturile de haine, cuiere,
fitinguri pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea țevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeș vegetal,
portmantouri, pătuțuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
uidile, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, calareți pentru
prinderea perdelei de șină, șine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), șezlonguri de
punte, decorațiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deșeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi de
prezentare, divane, cuști pentru câini, fitinguri
de uși, nemetalice, manere de uși, nemetalice,
zăvoare de uși, nemetalice, sonerii de ușă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru ușile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uși, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uși, nemetalice, uși pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (știfturi), nemetalice/

știfturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
pidoare pentru mobilă, figurine (statuete) din
lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete din
lemn, ceara, ipsos sau plastic, dulapuri
pentru dosare, coșuri de pescuit, containere
plutitoare, nemetalice, socluri pentru ghivecele
de flori, suporturi pentru flori (mobilă), suporturi
pentru furaje, tabureți, panouri despărțitoare
(mobilă), urne funerare, mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărțitoare din lemn pentru mobilă/
elemente despărțitoare din lemn pentru mobilă,
roțile pentru mobilă, nemetalice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie, coșnițe
(coșuri) pentru transportul obiectelor, oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleți de manipulare,
nemetalice, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebelușului, perne pentru
formarea capului bebelușului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluși, 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,
brățări de identificare, nemetalice, imitație de
carapace de broască țestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeș, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuști pentru animalele de
gospodărie, panouri de agățat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleți
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, covorașe, detașabile, pentru
chiuvete/covorașe detașabile sau protecții
pentru chiuvete, saltele pentru țarcurile 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 (decorațiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
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mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuțe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuțe, standuri pentru ziare, tăblițe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice ,
plăcuțe de înmatriculare, nemetalice, piulite,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici
de stridii, containere pentru ambalare din
plastic, jaluzele interioare din hârtie, rulouri
interioare din hârtie, perne pentru animalele de
companie, rame pentru tablouri, colțare pentru
ramele de tablouri/suporturi de susținere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepția
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, țarcuri
de joacă pentru bebeluși, dopuri, nemetalice,
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice,
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeți 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
și nici din zidărie, bazine, nu din metal și nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierastraie cu masă (mobilă), mobilier
școlar, suporturi pentru ascuțit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecție pentru șeminee
(mobilă), ecrane de protecție (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, șuruburi,
nemetalice, capace de etanșare, nemetalice,
scaune/bănci (scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unități de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobilițe (juguri), vitrine (mobile), scaune de duș,
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn
sau plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covorașe 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 mașinile 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, țăruși
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 țestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice, dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleți
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), carucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă), mese
cu rotițe pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecarea mortarului,
mese de scris, rafturi pentru mașinile de
scris, suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
mașinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghina (mobile), platforme pentru schimbarea
bebelușilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru țevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoței de vânt (decorațiuni), tambure de
înfășurare, 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 țesut/rolete interioare
din lemn țesut, mese de scris, ambră galbenă,
chihlimbar.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, 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,
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mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/ vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat/
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, 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 băutde
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
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cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/ bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare/carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate
de tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţite pentru masă, polonice
pentru servirea băuturilor, perii pentru abajururi,
pieptăţi cu dinţirari 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
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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, stropitori, 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,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
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 carboi 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 , lerburi pentru capitonare ,
harnace, fibre de cânepă , benzi din cânepă,
saci pentru rufe, părde 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 legatsnopi, 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 legal via,
prelate, corturi , fibre textile, fire, nemetalice,
pentru împachetare sau legare, câlţi, sforidin
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, şevio
(ţesătură), ţesătură, cârpe pentru demachiere,
suporturi de pahare din material textil, spăratori
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, pânza, 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
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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
mobila, 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 bucata, pânză de cânepă,
ţesătură de cânepă, lenjerie de uzcasnic,
jerseu (ţesătură), pânză de iută, ţesătură
tricotată, etichete din materia textil, pânze
pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de corp,
ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
căptuşeli (textile), marabu (ţesătură), huse
pentru saltele, moieschin (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
împrimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură(ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, carpete
textile agăţate pe pereţi/ tapiserie (carpete
agăţate pe pepeţi), din material textil, pânză de
lână/ţesătură de lână, zefir(ţesătură).
25. Stihare (alba), ghete, şoturi (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, şaiuricu pene
(articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantalonide călăriepentru 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 /
manşetefîmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pemuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechipmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto(espadrile),
veste de pescuit, fitinguri metalice pentru
încălţăminte, pantofi de fotbal/ ghete de
fotbal, sacipentrupicioare, neîncălziţi electric,
încălţăminte, carâmbi pentru încălţăminte, cape
de blană, blănuri (îmbrăcăminte), trenduri
(îmbrăcăminte), galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
pelerine pentru coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri
pentru pălării (schelete), pălării, bentiţe
(îmbrăcăminte), articole de acoperitcapulpentru
purtare, şosete-tălpici, protecţii de călcâipentru
încălţăminte, tocuri, glugifîmbrăcăminte),
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), uniforme de judo, rochii tip
pulover/ rochii tip salopetă, uniforme de karate,
chimonouri, chiloţide damă/ chiloţipantalonaşi,
tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din dantelă,
trusouripentru copiifîmbrăcăminte), egări
(jambiere) /jambiere, egări(pantaloni), costume
de gimnastică/balet, uniforme oficiale, orare,
mantile, costume de balrnascat, mitre
(pălării), mănuşi cu un deget, curele
cu buzunar pentru banipmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociciişti, apârătoride
urechipmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecţie
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/
bustiere autoadezive, cravate, dispozitive anti-
alunecarepentru 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 gatajpiese de îmbrăcăminte),
sandale, sariuri, saronguri, panglicipentru
purtare, eşarfe, şaluri, plastroane pentru cămăşi,
platei 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, tălpipentru
încălţăminte, şoşoni, articole sportdin jerseu,
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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 absoarbetranspiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, ciorapi care
absorb transpiraţia, flanele/pulovere/ hanorace
(pulovere), body-uri(lenjerie de corp), tricouri
cu mânecă scurtă, colanţi, bombeuripentru
încălţăminte, togi, jobene, curele pentru
jambiere, pantaloni(am, ), 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 neoprenpentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere.
26. Aplicaţii (mercerie), flori artificiale, fructe
artificiale, ghirlande artificiale, plante artificiale,
altele decât pomii de crăciun , ghirlande
artificiale pentru crăciun , ghirlande artificiale
cu lumini pentru crăciun , coroane artificiale
pentru crăciun , coroane artificiale cu lumini
pentru crăciun , insigne pentru purtare,
nu din metale preţioase , mărgele, altele
decât pentru confecţionarea bijuteriilor, cleme
pentru curele, ace pentru maşina de cusut,
pene de păsări (accesorii de îmbrăcăminte),
închizători pentru bluze/închizători pentru fixarea
rochiei pe corp , bobine pentru aţa de
brodat sau lână (nu componente de maşini),
ace de năvădit, funde pentru păr, cutii de
ace , şnururi, brasarde/banderole de braţ
(accesorii de îmbrăcăminte), broşe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), nasturi , pandantive, altele decât
cele pentru bijuterii, inele de chei sau lanţuri
pentru brelocuri, găitane (pasmanterie) , benzi
pentru ridicarea sânilor, benzi dublu adezive
pentru lenjerie, suporturi pentru gulere, numere
de concurs, cordoane pentru îmbrăcăminte ,
cordoane pentru ornamente , fanoane pentru
corsete/oase de balenă pentru corsete ,
croşete/ace de croşetat, ace de stopat, forme
pentru cârpit, articole decorative pentru păr,
borduri pentru îmbrăcăminte , panglici elastice,
broderie/articole ornamentale (broderie), ace
de brodat, ace entomologice, benzi elastice
pentru susţinerea mânecilor, ocheţi pentru
îmbrăcăminte , bărbi false, păr fals, tivuri (false),
mustăţi false, închizători pentru îmbrăcăminte ,
închizători pentru portjartiere/închizători pentru
bretele , pene (accesorii de îmbrăcăminte),
festoane (broderie), volănaşe (dantelărie),
volănaşe pentru îmbrăcăminte, franjuri, broderie
cu fir de aur, mercerie (articole necesare
în croitorie), cu excepţia aţelor, panglici de

mercerie, funde de mercerie, elastice de păr,
agrafe de păr /ace de păr, ace pentru ondularea
părului, agrafe de păr/ clame de păr, ace de păr,
plase pentru păr, căşti pentru vopsirea părului,
hârtie pentru ondularea părului, extensii de păr,
ondulatoare de păr, electrice şi neelectrice, altele
decât ustensilele manuale , ornamente pentru
pălării, benzi pentru pălării, petice termoadezive
pentru repararea articolelor textile , petice
termoadezive pentru decorarea articolelor textile
(mercerie), benzi de prindere cu scai şi puf,
copci (mercerie), copci pentru corsete, păr uman,
andrele, dantelă pentru borduri, ornamente
din dantelă/pasmanterie, litere pentru marcarea
lenjeriilor, paiete strălucitoare, monograme
pentru marcarea lenjeriilor/numere sau litere
pentru marcarea lenjeriilor, perne pentru ace,
truse de ace, dispozitive de introdus aţa în
ac, ace, ace pentru maşinile de pieptănat
lâna , numerale pentru marcarea lenjeriilor,
insigne ornamentale (nasturi), pene de struţ
(accesorii de îmbrăcăminte), picou (margine
de dantelă), perne pentru acele cu gămălie,
ace cu gămălie, altele decât bijuteriile, şuviţe
împletite/meşe de păr, panglici pentru premii,
panglici pentru păr, panglici şi funde, nu
din hârtie, pentru împachetarea cadourilor,
rozete (mercerie), croşete pentru carpete, ace
pentru pielărie (şelărie), ace de cusut, cutii
de cusut, degetare pentru cusut, seturi de
cusut, închizători de pantofi, (cârlige pentru
pantofi, şireturi pentru pantofi, ornamente pentru
pantofi, ocheţi pentru pantofi, catarame pentru
pantofi, ace de cizmărie, pernuţe de umeri
pentru îmbrăcăminte , ace pentru confecţionarea
plaselor de pescuit, broderie cu fir de argint,
volane pentru fuste, capse, paiete pentru
îmbrăcăminte , benzi pentru rejansele de
draperii, ciucuri (mercerie), moţuri (pompoane),
calote din păr, ornamente pentru îmbrăcăminte ,
cleme de pantaloni pentru ciclişti, peruci, şireturi
de lână, coroniţe din flori artificiale , închizători
cu fermoar /fermoare, fermoare pentru genţi/
închizători cu fermoar pentru genţi.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile, gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoare pentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică/saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe/preşuri, covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
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covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinii, tapet, covoraşe pentru
yoga, covoare, carpete, preşuri (covoraşe)
şi protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile, gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoare pentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică/saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe/preşuri, covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinii, tapet, covoraşe penj
yoga.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de Crăciun, blocatoare pentru urcarea
pe coardă(echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table,
genţi special concepute pentru schiuri, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru pomul
de Crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de biliard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, carduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi de
box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri de
construcţie, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj (articole sportive), suporturi de lumânări
pentru pomii de Crăciun, capse pentru pistoale
(jucării), măşti de carnaval, cretă pentru tacurile
de biliard, jocuri de şah, table de şah, extensoare
pentru piept(aparate de exerciţii)/aparate de
exerciţii (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pomi de Crăciun din material sintetic,
pocnitori cu surprize specifice Crăciunului
(noutăţi pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de Crăciun, aruncătoare de talere din argilă,
talere din argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti,

mese de biliard acţionate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit/nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf)/
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere de păpuşi,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot(articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot/
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi
de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere
pentru vânătoare, patine de gheaţă, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manşe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape, mosoare
pentru zmeie, zmeie, protecţii pentru genunchi
(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
cu undiţa, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măşti (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuşi Matrioska,
suspensoare de sport pentru bărbaţi (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
de joacă, plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de Crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
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sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete/bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
tobogane (obiecte de divertisment), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
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 / bulion,
concentrate de fiertură/ concentrate de bulion,
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 extravirgin 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 hotdog, 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
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
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predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milkshake), 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, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, 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 conservă,
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, moluşte, nu vii, brânză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de

patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, produse de 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, zahar 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 zahar, 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
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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 hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala 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
inpentru 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 malţ, 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 asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
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. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băutri pentru
animale, malţ, 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 fructe 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,
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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 incomestibile,
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 soya, proaspete,
plante de cannabis, cannabis, 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, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă 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(aşternut) 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,
moluşte, vii, 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.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, 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. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive, arac (arak)/
arak(aracj, 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,
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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. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri din clasele 01, 02, 03,
05, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 34 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
amânuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzare de
produse, al cataloagelor de comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, 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 independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu

privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, 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
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ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
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 vânzărilor
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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, 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 (Am, ))/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 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.
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41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
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 de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă , distribuţie de filme , transfer
de know-how (instruire), servicii educaţionale
furnizate de asistenţi pentru nevoi speciale ,
pregătire în judo , examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloţi de
drone , servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente , sevicii de ditare 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 ia educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, 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 împrumutale
bibliotecii, închirierea de aparate de fuminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, microfilmare, servicii de bibliotecă

mobilă, servicii de modelpentru 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 duburide noapte divertisment), şcoli
de grădiniţă: publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescarcabile , furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă , furnizarea
online de imagini video, nedescarcabile ,
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 personat(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 sadofinstruirea
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, 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,
nedescarcabile, prin intermediul serviciilor video



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/03/2021

la cerere , închirierea terenurilor de tenis,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive , închirierea de jucării, servicii de
instruirecu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelorde 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 altele decât
cele publicitare , servicii de grădină zoologică.

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 02591
(151) 30/03/2021
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOSILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010641, ROMANIA

(540)
ȚÂNȚARINO AVENTURI

FĂRĂ ÎNȚEPĂTURI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului, preparate pentru curăţarea şi odorizare,
balsamuri (nemedicinale), loţiuni nemedicinale,
loţiuni nemedicinale pentru piele, loţiuni
parfumate (preparate de toaletă), loţiuni pentru
corp parfumate (preparate de toaletă), produse
cosmetice sub formă de uleiuri, uleiuri esenţiale
de uz industrial, sprayuri pentru corp, sprayuri
odorizante pentru cameră, sprayuri pentru corp
(nemedicinale), sprayuri parfumate pentru corp,
ulei de corp sub formă de spray.
5. Produse şi articole pentru distrugerea
dăunătorilor, biocide, instecticide, insecticide de
uz domestic, insectifuge, paraziticide, preparate
chimice pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate pentru controlarea insectelor,
produse care se aplică pe piele pentru
respingerea ţânţarilor, produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru
combaterea dăunătorilor, produse repelente de
ţânţari, spray antiinsecte, loţiuni şi sprayuri
pentru respingerea ţânţarilor, loţiune hidratantă
de corp de uz farmaceutic, şervete de
mâini din hârtie impregnate cu o loţiune
farmaceutică, sprayuri antibacteriene, uleiuri
medicinale, beţişoare anti-ţânţari, preparate
pentru omorârea ţânţarilor, care se aplică pe
plasele de ţânţari, pastile pentru distrugerea
dăunătorilor, loţiune antimuşte.
35. Marketing promoţional, servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice şi
sanitare şi de produse medicale, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
servicii de informare şi de consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice şi farmaceutice, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori în
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domeniul produselor cosmetice, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice si farmaceutice, servicii de publicitate
pentru produse cosmetice, de înfrumuseţare şi
farmaceutice, servicii de publicitate şi marketing
online, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice şi farmaceutice.

───────

(210) M 2021 02592
(151) 30/03/2021
(732) TERRA CYCLE SRL, STR.

GHIOCELULUI NR 7, JUDEŢ
CONSTANŢA, EFORIE NORD,
900467, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

KRAN empowering
your projects

(531) Clasificare Viena:
03.07.07; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
7405C), negru (Pantone black 6 C)

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2021 02593
(151) 30/03/2021
(732) ANCUȚA MACOVEI, STRADA

BRATEŞ, NR. 9A, ET.2, AP.5,
JUDEŢ IAŞI, IAȘI, 700529, IAȘI,
ROMANIA

(540)
ATTRIBUTE

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 02594
(151) 30/03/2021
(732) CRISTIN CONF SRL, ALEEA

DOCTOR MARCOVICI, NR.18,
JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

Cristin

(531) Clasificare Viena:
02.03.07; 02.03.16; 05.05.20; 27.05.01;
27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
───────
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(210) M 2021 02595
(151) 30/03/2021
(732) IQUALITY SRL, STRADA

INDEPENDENTEI NR.8, BLOC 3,
SCARA A, ETAJ 3, AP.14. JUD.
ARGEŞ, PITESTI, 110258, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

iOuality

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.03.23

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

9. Ceasuri inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări inteligente pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
echipament şi accesorii pentru procesarea
datelor (electrice şi mecanice), computere,
software, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcţionare şi creare hărţi, ceasuri
inteligente, dispozitive de comunicaţii portabile,
sub formă de ceasuri de mână, ceasuri
de mână care comunică date la alte
dispozitive electronice, aparate de fotografiat,
camere de bord, carcase pentru camere,
camere video portabile, suporturi pentru
camere video, tablete, software pentru tablete,
huse pentru tablete, tastaturi pentru tablete,
telefoane, telefoane inteligente, telefoane fără
fir, huse pentru telefoane, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, baterii pentru
telefoane, conectoare pentru telefoane mobile
pentru vehicule, ochelari cu camera video,
aparate de supraveghere vizuala, aparate
de control de supraveghere (electrice),
microfoane, detectoare, brățări inteligente,
senzori giroscopici care folosesc funcții gps,
transmițătoare pentru sisteme de poziționare
globală (GPS), suporturi pentru telefoane
mobile, suporturi de telefoane mobile pentru
bord, suporturi de încărcare fără fir pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
carduri de memorie, boxe, boxe portabile,
casti fara fir, casti audio, ochelari de realitate
virtuală, tocuri de ochelari de vedere, ochelari de

soare, rame foto digitale, baterii externe, genți
adaptate pentru laptopuri, masti de protectie,
brelocuri electronice sub formă de dispozitive de
comandă la distanță, amplificatoare, imprimante,
imprimante multifuncționale (MFP), imprimante
termice, camere de unghi mort pentru
autovehicule, protecții de ecran sub formă
de folii pentru telefoane mobile, folii de
protecție pentru tablete, camere WEB, camere
de termoviziune, camere retrovizoare pentru
vehicule, sonerii electronice cu camere video
pentru uși, temporizatoare (pentru camerele de
luat vederi și aparatele de fotografiat), memorie
flash, încărcătoare portabile, încărcătoare fără
fir, USB hub-uri, routere USB fără fir,
unități flash USB cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, încărcătoare
usb pentru țigările electronice, trepiede pentru
aparate fotografice, lacăte cu amprentă digitală,
emițătoare și receptoare wireless.

───────

(210) M 2021 02596
(151) 30/03/2021
(732) IMAGIENT AGENCY SRL, STR.

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU
NR. 26, BLOC C3, AP. 1, PARTER,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANTA,
900636, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
impress and impact

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare

───────
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(210) M 2021 02597
(151) 30/03/2021
(732) HYPERMED LIFE CARE SOCIAL

SRL, STR. GARLENI, NR.3,
BL.C79, SCARA 1, ET.2. AP.8,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LIFE CARE SOCIAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 02.09.15; 05.05.20

(591) Culori revendicate:mov (Pantone PMS
2587)

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

10. Aparate de masaj, aparate de
microdermabraziune, aparate pentru tratarea
acneei, aparate pentru masajul estetic, aparate
terapeutice cu aer cald.
44. Servicii de aromaterapie, servicii de saloane
de infrumusetare, masaj, servicii de terapie.

───────

(210) M 2021 02598
(151) 30/03/2021
(732) SPORT GIFTS SRL, STR.

PAJUREI, NR. 2B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
CHOC CHICK

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

9. Dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate
și simulatoare educaționale, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, magneti,
materiale înregistrate, cântare pentru bebeluși,
dispozitive de monitorizare a bebelușilor,
dispozitive video de monitorizare a bebelușilor,
dispozitive pentru ascultarea și supravegherea
bebelușilor, alarme la aparatele de supraveghere
pentru bebeluși, termometre, căști antifonice,
truse științifice pentru copii sub formă de
aparate de instruire, tocuri pentru ochelari
de vedere pentru copii, serii de cărți
descărcabile pentru copii, căști de protecție
pentru copii, ochelari de vedere pentru copii,
truse științifice pentru copii sub formă de aparate
didactice, plase de siguranță, echipamente de
protecție și siguranță, echipamente de siguranță
pentru prevenirea căderii, capace de siguranță
pentru prize., dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive electronice
de supraveghere pentru bebeluși, dispozitive de
control al accesului
20. Grilaje nemetalice de protecție pentru
bebeluși, copii și animale de companie
(mobilier), mobilă și mobilier, recipiente și
dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, scări și trepte mobile, nu
din metal, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic, incluse în această
clasă, garnituri pentru uși, porți și ferestre, nu din
metal, dispozitive de fixare nemetalice, accesorii
din plastic pentru scări, balustrade pentru cadă,
care nu sunt confecționate din metal, mobilier
de baie, paturi, așternuturi, saltele și perne,
umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru
haine (mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
accesorii (nemetalice) pentru dulapuri, accesorii
de interior pentru garderobe, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), articole pentru pătuțuri
(cu excepția lenjeriei de pat), balansoare,
balansoare pentru copii, benzi din plastic pentru
protejarea marginilor mobilierului, scaune înalte
pentru bebeluși, căptușeli pentru sertare, nu
din metal, dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, grilaje din lemn, grilaje de siguranță
extensibile pentru uși nemetalice, grilaje de
siguranță (bariere) extensibile pentru scări,
glisoare nemetalice pentru mobilă, garnituri
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nemetalice pentru mobilier, mânere de sertare
(nemetalice), mânere pentru mobilă, din plastic,
cutii pentru jucării, porți de siguranță pentru
uși sau scări, premergătoare pentru bebeluși,
pereți despărțitori, accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), coșuri pentru bebeluși
(pătuțuri), huse adaptate pentru ramele de
la pătuțuri de copii, pătuțuri de siguranță,
pătuțuri de voiaj pentru copii, pătuțuri-leagăn
pentru bebeluși, pătuțuri pentru copii, protecții
antilovire pentru pătuțuri-leagăn de copii, altele
decât lenjeriile de pat, protecții antilovire pentru
pătuțuri de copii, altele decât lenjeriile de pat,
paturi, perne, perne pentru bebeluși, coșuri
pentru bebeluși, covorașe pentru țarcuri de
bebeluși, leagăne electrice pentru bebeluși,
mobilier pentru bebeluși, mușamale pentru
schimbarea bebelușilor, paturi portabile pentru
bebeluși, perne antirostogolire pentru bebeluși,
perne pentru poziționarea capului la bebeluși,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune
de baie pentru bebeluși, scaune de baie
portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de masă pentru
bebeluși, scaune pentru bebeluși, suporturi
pentru schimbarea bebelușilor, țarcuri pentru
bebeluși, bariere de protecție pentru pat,
apărători pentru balamalele de ușă (nemetalice),
leagăne, leagăne portabile, țarcuri de copii,
scaune de copii, perne de susținere pentru
scăunele de copii, perne de susținere folosite la
scaunele de siguranță de mașină pentru copii,
închizători de siguranță rezistente la acțiunea
copiilor (nemetalice) pentru sticle, închizători
de siguranță rezistente la acțiunea copiilor
(nemetalice) pentru recipiente, rafturi utilizate ca
piese de mobilier pentru copii.

───────

(210) M 2021 02599
(151) 30/03/2021
(732) CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA,
STRADA MIRON COSTIN NR.2,
JUD. TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., CALEA ARADULUI
NR.33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
Timfloralis

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

41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, publicare de calendare de evenimente,
coordonare de evenimente sportive, organizarea
de evenimente culturale și artistice, servicii de
editare video pentru evenimente, rezervare de
bilete la evenimente culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
servicii de achiziționare de bilete pentru
evenimente de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, divertisment, servicii de
divertisment, divertisment teatral, divertisment
muzical, divertisment televizat, organizare de
evenimente pentru divertisment, servicii de
divertisment pentru copii, centru de joacă
pentru copii (divertisment, educație), organizare
de competiții pentru divertisment, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
de activități de divertisment, organizare de
festivaluri, organizare de festivaluri legate
de muzica jazz, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, organizarea de
festivaluri în scopuri educaționale, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, servicii de
festivaluri muzicale., organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
divertisment interactiv, coordonare de festivaluri
de artă interpretativa, divertisment radiofonic,
organizare de festivaluri în scop educativ

───────
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(210) M 2021 02600
(151) 30/03/2021
(732) CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA,
STRADA MIRON COSTIN NR.2,
JUD. TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., CALEA ARADULUI NR.33,
JUD. TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
Bega Music Festival

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

41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, publicare de calendare de evenimente,
coordonare de evenimente sportive, organizarea
de evenimente culturale și artistice, servicii de
editare video pentru evenimente, rezervare de
bilete la evenimente culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
servicii de achiziționare de bilete pentru
evenimente de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, divertisment, servicii de divertisment,
divertisment interactiv, divertisment teatral,
divertisment muzical, divertisment radiofonic,
divertisment televizat, organizare de evenimente
pentru divertisment, servicii de divertisment
pentru copii, centru de joacă pentru copii
(divertisment, educație), organizare de competiții
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de activități
de divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri legate de muzica
jazz, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, servicii de festivaluri muzicale.

───────

(210) M 2021 02601
(151) 30/03/2021
(732) CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA, STR.
MIRON COSTIN NR.2, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., CALEA ARADULUI
NR.33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
Ruga Timișoarei

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

41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, publicare de calendare de evenimente,
coordonare de evenimente sportive, organizarea
de evenimente culturale și artistice, servicii de
editare video pentru evenimente, rezervare de
bilete la evenimente culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
servicii de achiziționare de bilete pentru
evenimente de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, divertisment, servicii de divertisment,
divertisment interactiv, divertisment teatral,
divertisment muzical, divertisment radiofonic,
divertisment televizat, organizare de evenimente
pentru divertisment, servicii de divertisment
pentru copii, centru de joacă pentru copii
(divertisment, educație), organizare de competiții
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de activități
de divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri legate de muzica
jazz, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, servicii de festivaluri muzicale.

───────
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(210) M 2021 02602
(151) 30/03/2021
(732) CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA SRL,
STR. MIRON COSTIN NR.2,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., CALEA ARADULUI
NR.33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
Târgul de Crăciun

din Timișoara
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, publicare de calendare de evenimente,
coordonare de evenimente sportive, organizarea
de evenimente culturale și artistice, servicii de
editare video pentru evenimente, rezervare de
bilete la evenimente culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
servicii de achiziționare de bilete pentru
evenimente de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, divertisment, servicii de divertisment,
divertisment interactiv, divertisment teatral,
divertisment muzical, divertisment radiofonic,
divertisment televizat, organizare de evenimente
pentru divertisment, servicii de divertisment
pentru copii, centru de joacă pentru copii
(divertisment, educație), organizare de competiții
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de activități
de divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri legate de muzica
jazz, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, servicii de festivaluri muzicale.

───────

(210) M 2021 02603
(151) 30/03/2021
(732) CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA SRL,
STR. MIRON COSTIN NR.2,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., CALEA ARADULUI
NR.33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
Târgul de Paște din Timișoara

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

41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, publicare de calendare de evenimente,
coordonare de evenimente sportive, organizarea
de evenimente culturale și artistice, servicii de
editare video pentru evenimente, rezervare de
bilete la evenimente culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
servicii de achiziționare de bilete pentru
evenimente de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, divertisment, servicii de divertisment,
divertisment interactiv, divertisment teatral,
divertisment muzical, divertisment radiofonic,
divertisment televizat, organizare de evenimente
pentru divertisment, servicii de divertisment
pentru copii, centru de joacă pentru copii
(divertisment, educație), organizare de competiții
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de activități
de divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri legate de muzica
jazz, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, servicii de festivaluri muzicale.

───────
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(210) M 2021 02604
(151) 30/03/2021
(732) CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA, STR.
MIRON COSTIN NR.2, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., CALEA ARADULUI NR.33,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
Festivalul Artelor Timișorene

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

41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, publicare de calendare de evenimente,
coordonare de evenimente sportive, organizarea
de evenimente culturale și artistice, servicii de
editare video pentru evenimente, rezervare de
bilete la evenimente culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
servicii de achiziționare de bilete pentru
evenimente de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, divertisment, servicii de divertisment,
divertisment interactiv, divertisment teatral,
divertisment muzical, divertisment radiofonic,
divertisment televizat, organizare de evenimente
pentru divertisment, servicii de divertisment
pentru copii, centru de joacă pentru copii
(divertisment, educație), organizare de competiții
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de activități
de divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri legate de muzica
jazz, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, servicii de festivaluri muzicale.

───────

(210) M 2021 02605
(151) 30/03/2021
(732) CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA, STR.
MIRON COSTIN NR.2, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., CALEA ARADULUI
NR.33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
Festivalul de Operă

și Operetă Timișoara
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, publicare de calendare de evenimente,
coordonare de evenimente sportive, organizarea
de evenimente culturale și artistice, servicii de
editare video pentru evenimente, rezervare de
bilete la evenimente culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
servicii de achiziționare de bilete pentru
evenimente de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, divertisment, servicii de divertisment,
divertisment interactiv, divertisment teatral,
divertisment muzical, divertisment radiofonic,
divertisment televizat, organizare de evenimente
pentru divertisment, servicii de divertisment
pentru copii, centru de joacă pentru copii
(divertisment, educație), organizare de competiții
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de activități
de divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri legate de muzica
jazz, organizare de festivaluri pentru scopuri
de divertisment, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, servicii de festivaluri muzicale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/03/2021

(210) M 2021 02607
(151) 30/03/2021
(732) IULIAN ALECU, STR. FRUMUSANI

NR. 2, BL. 37, SC. A, ET. 8, AP.
49, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
Gândeşte! Viaţa ta
depinde de asta!

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

35. Pregătire de campanii publicitare, dezvoltare
de campanii promoționale, furnizare de modele
pentru campanii promoționale, servicii de
consultanță în afaceri privind promovarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii
de consultanță în afaceri privind geationarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii
de consultanță în afaceri privind organizarea
campaniilor de strângere de fonduri, transcrieri
de comunicări (lucrări de birou), servicii
de comunicaţii corporative, administrare de
programe de schimburi culturale și educative,
administrare de programe cu premii de
fidelitate, administrare a programelor cu premii
de fidelitate care includ timbre comerciale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului în domeniul asistenței
sociale, furnizare de consultanță în marketing
în domeniul mediilor sociale, furnizare de
informații de afaceri în domeniul mediilor sociale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la problemele și inițiativele
de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
afecțiunile medicale, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, furnizarea
de spaţiu publicitar în publicaţii periodice,
ziare si reviste, publicitate online printr-o reţea
informatizată de comunicaţii, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
publicaţii electronice descărcabile, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi

ziare, administrare de programe de schimburi
culturale şi educative, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare şi
reviste, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, administrare de
certificări profesionale (vocaţionale), servicii
de consultanţă în domeniul carierei (altele
decât cele cu scop educativ şi de instruire),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de informaţii
şi consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţională sau de formare),
organizare şi coordonare de târguri de recrutare,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, publicitate on-
line într-o reţea informatizată, servicii privind
constituirea de reţele pentru îmbunătăţirea
carierelor, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale şi publicitare, organizarea
şi coordonarea de târguri şi expoziţii în
scopuri publicitare, administrare de certificări
profesionale (vocaționale), servicii de informare
comercială cu ajutorul bloggerilor, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, servicii de planificare de
carieră (altele decât educaţie şi formare), servicii
de informații referitoare la locuri de muncă
şi oportunitățile profesionale și de carieră,
servicii de informații și consultanță pentru
carieră (cu excepția consultanței educațională
sau de formare), consultanță în afaceri,
selectarea personalului prin teste psihologice,
teste psihologice pentru selectarea personalului.
36. Consultanță privind asistența financiară
pentru educație, colectarea de fonduri şi
sponsorizare, investiţii de fonduri în scopuri
caritabile, organizarea de colecte în scopuri
caritabile, organizarea de activităţi de colectare
de fonduri pentru susţinerea cercetării medicale
şi a procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate,
organizarea de finanţări pentru proiecte
umanitare, organizare de fonduri pentru proiecte
de ajutor extern, servicii de finanţare a capitalului
de risc pentru organizaţii non-profit, organizarea
de colecte de binefacere (pentru terţi),
servicii filantropice privind donațiile financiare,
servicii de binefacere în domeniul donațiilor
monetare, sponsorizare financiară, sponsorizare
și protecție financiară, sponsorizare financiară
pentru activități sportive, colectarea de fonduri
și sponsorizare, sponsorizarea financiară a
evenimentelor teatrale, sponsorizarea financiară
a evenimentelor culturale, sponsorizare
financiară pentru activități de divertisment,
sponsorizare financiară și finanțare a
filmelor, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, sponsorizare financiară de activități
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sportive electronice, servicii de finanțare
pentru sponsorizarea afacerilor, sponsorizarea
financiară a evenimentelor de dans,
sponsorizare financiară și finanțare a
programelor radio, sponsorizarea financiară a
evenimentelor de arte vizuale, sponsorizare
financiară și finanțare a programelor de
televiziune, consiliere pentru împrumuturi,
consultanță privind asistența financiară pentru
educaţie, servicii de creditare financiară, servicii
de consiliere privind creditarea, servicii de
împrumut, finanţare de credite în rate, servicii
de investiţie în taxele şcolare, administrare
de credite, gestionare de credite, asigurări de
credite, consiliere privind creditele, servicii de
intermediere de credite personale, acordare
de credite temporare, acordare de credite
de consum, servicii de evaluare a creditelor,
finanţarea creditelor pe termen scurt, agenţii
de evaluare a creditelor, servicii de credite
pentru nevoi personale, consultanţă financiară
privind serviciile de credite, oferirea posibilităţilor
pentru împrumuturi şi credite, furnizare de
informaţii referitoare la credite, furnizare
de informaţii referitoare la creditele pentru
studenţi, consultanţă privind acordarea de
împrumuturi, servicii financiare privind acordarea
de împrumuturi, servicii de creditare, servicii
de creditare reînnoibile, servicii de împrumut
şi creditare, birouri de creditare, finanţare
pentru împrumuturi personale, finanţare pentru
mici întreprinzători, finanţare pentru dezvoltarea
de produse, facilitare şi intermediere pentru
finanţare, gestionare pentru acordare de
finanţare, servicii de finanţare a capitalului de
risc pentru inventatori, servicii de finanţare a
capitalului de risc pentru universităţi, furnizare de
facilităţi de finanţare pentru leasing cu opţiune
de cumpărare, servicii de finanţare a capitalului
de risc pentru instituţii de cercetare, acordare de
finanţare pentru firme în curs de înfiinţare şi nou
înfiinţate, servicii de finanţare a capitalului de risc
pentru firme în curs de înfiinţare şi nou înfiinţate,
servicii de finanţare a capitalului de risc pentru
organizaţii comerciale, finanţare de închiriere cu
opţiune de cumpărare pentru automobile, servicii
de finanţare pentru asigurarea fondurilor de
risc, schimburi financiare, servicii de schimburi
financiare, acordare de împrumuturi pentru
studenţi, consiliere financiară privind serviciile de
împrumuturi pentru studenţi, acordări de burse
de studii, coordonarea strângerilor de fonduri,
organizare de colecte de fonduri, procurare de
fonduri în scopuri financiare.
41. Organizare de reuniuni și conferințe,
organizare de seminarii și congrese, furnizarea
de informații despre congrese, organizarea
și conducerea de congrese, realizare,

coordonare și organizare de congrese,
organizare și coordonare de conferințe
și congrese, organizare și coordonare
de conferințe, congrese și simpozioane,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, servicii
de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de congrese, organizare de festivaluri
(divertisment), servicii de festivaluri muzicale
(divertisment), organizare de festivaluri pentru
divertisment, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, organizare de festivaluri în scop
educativ, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
educaţionale, demonstraţii în direct pentru
divertisment, organizare de demonstraţii de dans
(divertisment), organizare de demonstraţii în
scopuri culturale, organizarea de demonstraţii
în scopuri educaţionale, organizare de
evenimente muzicale (divertisment), organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizarea de evenimente culturale şi
artistice, servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri şi evenimente speciale, prezentare
de demonstraţii de dans, organizarea de
demonstraţii în scopuri recreative, susținere de
prelegeri pe teme educaționale, organizarea de
manifestări culturale, mese rotunde şi seminarii,
desfăşurarea de activităţi politice cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, instruire
educativă, educație și instruire, pregătire și
instruire, organizare de cursuri de instruire,
publicare de manuale de instruire, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, organizare
de seminare de instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, transfer de know-how (instruire),
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
furnizarea de publicaţii dintr-o reţea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, publicare de reviste, furnizare online
de reviste cu articole pe teme politice care nu
pot fi descărcate, publicare de calendare de
evenimente, publicarea de reviste electronice,
furnizarea de publicaţii online, publicarea online
de cărţi şi reviste electronice, publicarea
de reviste în format electronic pe internet,
publicarea de materiale şi publicaţii tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, educație vocațională pentru
tineri, furnizare de centre de pregătire pentru
tineri, furnizare de cursuri de pregătire pentru
tineri, organizare de programe de instruire pentru
tineri, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire în domeniul politic
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pentru tineri și adulți, organizarea de conferinţe
şi congrese, activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campanii electorale, publicaţii
de texte şi cărţi nedescărcabile, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice, organizarea de activităţi cu
caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, servicii educaționale de sprijin, cursuri
școlare legate de sprijinul educațional, cursuri
de sprijin pentru persoane cu dificultăți de
exprimare orală, pregătire pentru părinți în
domeniul organizării de grupuri de sprijin pentru
părinți, educație, academii (educație), educație
preșcolară, seminarii educative, teste educative,
instruire educativă, furnizarea educației,
educație vocațională pentru tineri, servicii
de educație juridică, administrarea serviciilor
educaționale, formarea echipelor (educație),
educație și instruire, organizare de evenimente
educative, elaborare de materiale educative,
elaborare de manuale educative, publicare
de texte educative, organizare de seminarii
educative, publicare de materiale educative,
educație în domeniul sănătății, educație,
divertisment și sport, educație în domeniul
lingvistic, consiliere în carieră (educație),
servicii de educație tehnologică, coordonare de
evenimente educative, furnizare de demonstrații
educative, organizarea de concursuri educative,
difuzare de materiale educative, servicii
educative pentru adulți, închiriere de materiale
educative, organizare de competiții educative,
publicare de cărți educative, cercetare
în domeniul educației, servicii educaționale
pentru învățători, organizare de simpozioane
educaționale, organizare de jocuri educaționale,
stabilirea de standarde educaționale, servicii
educaționale pentru copii, organizare de
seminarii educaționale, furnizare de cursuri
educaționale, servicii educaționale pe calculator,
organizare de verificări educaționale, organizare
de conferințe educaționale, organizare de
expoziții educaționale, servicii educaționale
de furnizare a cursurilor de educație,
servicii educative referitoare la calculatoare,
închiriere de materiale educative înregistrate,
informații în materie de educație, informații
în materie de educație, acordarea de
premii în educație, certificare de servicii
de educație, simpozioane pe teme de
educație, sisteme de joc (divertisment, educație),
consultanță profesională referitoare la educație,

închirierea de materiale educaționale, cursuri
în cadrul taberelor educative, publicare
de materiale didactice educative, publicare
de materiale educative tipărite, servicii
educative și de instruire, servicii educative
oferite de școli, servicii educative pentru
sectorul industrial, servicii educative în
sectorul industrial, servicii educative privind
tratamentele terapeutice, servicii educative
în domeniul nutriției, servicii educaționale
furnizate de școli, organizarea de conferințe
educaționale anuale, ateliere organizate în
scopuri educative, tabere de vară (divertisment
și educație), educație cu privire la sănătatea
fizică, servicii de educație furnizate prin
televiziune, organizare de conferințe referitoare
la educație, organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de simpozioane
referitoare la educație, servicii educaționale
de tip coaching, servicii educaționale și de
predare, acreditare (certificare) de performanțe
educaționale, orgzanizare de expoziții cu
scop educativ, organizare de seminarii cu
scop educativ, servicii de cluburi (divertisment
sau educație), organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), organizarea de
concursuri (educație sau divertisment), servicii
de educație, instruire și divertisment, organizare
de festivaluri în scop educativ, educație în
domeniul procesării de date, coordonare de
expoziții cu scop educativ, organizare de
expoziții în scop educativ, servicii de educație
și pregătire profesională, producție de filme
în scopuri educative, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, organizare
de prezentări cu scopuri educative, organizare
de conferințe cu scopuri educative, organizare
de expoziții în scopuri educative, producție de
programe educative de televiziune, organizare
de spectacole în scopuri educative, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de festivaluri în scopuri educative, prezentări
de filme în scopuri educative, servicii de
educație și formare profesională, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, organizarea
de conferințe referitoare la educație, cursuri
de instruire în tabere educative, organizarea
de expoziții cu scopuri educative, realizare
de expoziții cu scopuri educative, servicii
educative în materie de igienă, organizarea de
activități educative destinate studenților, servicii
educative în domeniul tehnologiei informației,
servicii de consultanță în domeniul educației,
organizare de convenții cu scopuri educative,
planificare de conferințe cu scopuri educative,
organizare de concursuri în scopuri educative,
servicii de prezentare în scopuri educative,
organizarea de congrese în domeniul educației,
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organizarea de cursuri educative destinate
studenților, servicii educative, de divertisment și
sportive, organizare și conducere de conferințe
educative, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaționale, producție
de filme în scopuri educaționale, planificare de
seminare în scopuri educaționale, organizarea
de convenții în scopuri educaționale,
organizarea de congrese pe teme educaționale,
organizare de congrese pe teme educaționale,
susținere de prelegeri pe teme educaționale,
servicii educaționale privind abilitățile de
comunicare, educație în domeniul conștientizării
necesității de mișcare, servicii de consultanță
în materie de educație, servicii de consiliere
în materie de educație, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, organizare de
concursuri în materie de educație, organizare
de conferințe cu privire la educație, servicii
de educație furnizate prin intermediul radioului,
organizare de conferințe în scopuri educaționale,
servicii educaționale pentru personalul de
conducere, planificare de prelegeri în scopuri
educaționale, servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, furnizare de servicii
educative în domeniul sănătății, producție
de înregistrări educative audio și video,
organizarea și susținerea de târguri de
educație, organizare de tururi ghidate cu scop
educativ, furnizare de informații în materie de
educație, organizare de întâlniri pe teme de
educație, organizare de seminarii pe teme
de educație, servicii educative în materie
de dezvoltare spirituală, servicii educative
pentru adulți în domeniul comerțului, servicii
educative oferite de școlile prin corespondență,
servicii educative informatizate în domeniul
managementului afacerilor, servicii educative
pentru adulți în domeniul managementului,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, servicii de consultanță în
domeniul educației antreprenoriale, servicii
educaționale referitoare la satisfacerea nevoilor
clienților, servicii educaționale pentru predarea
tehnicilor de transcriere, creare (redactare)
de conținut educațional pentru podcasturi,
mentorat educațional pentru copii de vârstă
școlară, furnizare de instalații folosite în scop
educațional, organizare de tururi cu ghid cu
scop educativ, organizare și coordonare de
demonstrații cu scop educativ, organizare și
coordonare de conferințe cu scop educativ,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, furnizare de instalații pentru
examinări în domeniul educativ, organizare de

cursuri prin metode de educație deschisă,
servicii de educație furnizate prin programe
de televiziune, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
organizare de expoziții în scopuri culturale sau
educative, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educative, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), servicii educaționale furnizate
de instituții pentru formare continuă, servicii
educaționale pentru furnizarea de cursuri de
instruire, organizare și coordonare de întâlniri în
domeniul educației, organizare de ceremonii de
decernare de premii, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, atestare cu privire la acordarea de
premii în domeniul educației, organizare de
programe de instruire pentru tineri, furnizare
de cursuri de instruire pentru tineri, furnizare
de cursuri de pregătire pentru tineri, furnizare
de centre de pregătire pentru tineri, organizare
și coordonare de programe de antrenamente
pentru fotbal destinate tinerilor, furnizare de
cursuri de pregătire pentru tineri în vederea
pregătirii pentru carieră, furnizare de cursuri
de pregătire pentru tineri în vederea pregătirii
în profesia aleasă, organizare de programe de
pregătire pentru tineri referitoare la industria
producătoare de unelte, coordonare de cursuri
de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, furnizare de cursuri
de instruire pentru tineri în vederea pregătirii
pentru încadrare în câmpul muncii, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, publicare de documente
în materie de pregătire profesională, știință,
dreptul public și probleme sociale, organizare
de festivaluri cu scop educativ, cultural sau
de divertisment, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, servicii de rezervare de bilete
la concerte, servicii de rezervare de locuri la
concerte, servicii de rezervare de bilete pentru
concerte, servicii de agentii de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de seminarii si congrese,
organizarea de seminarii in scopuri recreative,
organizare si coordonare de seminarii și
ateliere de lucru (instruire), divertisment muzical,
educație muzicală, formare muzicală (instruire),
editare muzicală, spectacole muzicale, servicii
de înregistrări de muzică, reprezentații de
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muzică live, pregătire pentru aprecierea
muzicii, organizare de divertisment muzical,
prezentare de reprezentații muzicale, publicare
de cărți de muzică, prezentare de concerte,
prezentare de concerte muzicale, organizare și
coordonare de concerte, realizare, coordonare
și organizare de concerte, organizare și
coordonare de concerte muzicale, concerte
de muzică în direct, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de concerte în direct,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, cu excepția celor publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta şi
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
şi organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole în domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3 nedescărcabilă, furnizare
de muzică în format digital de pe internet
nedescărcabilă, muzică digitală (care nu poate

fi descărcată) de pe internet, furnizare de
instalații pentru filme, spectacole, piese de
teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video
și jocuri video, activităţi culturale, activităţi
sportive şi culturale, furnizare de activităţi
culturale, organizarea de spectacole culturale,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de activităţi culturale, organizare de festivităţi
în scopuri culturale, activităţi de divertisment,
sportive şi culturale, organizare de prezentări
în scopuri culturale, organizarea de competiţii
în scopuri culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizarea de congrese
în scopuri culturale, realizare de expoziţii cu
scopuri culturale, organizare de expoziţii în
scopuri culturale, informare în legătură cu
activităţi culturale, furnizare de informaţii despre
activităţi culturale, organizare şi coordonare de
activităţi culturale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de conferinţe în
materie de activităţi culturale, servicii culturale,
organizarea de seminarii în materie de activităţi
culturale, organizare de simpozioane referitoare
la educaţie., organizare de activităţi culturale
pentru tabere de vară, servicii de educaţie
muzicală, educaţie vocaţională pentru tineri,
servicii specifice şcolilor (educaţie), servicii de
informaţii în materie de educaţie, consultanţă
profesională referitoare la educaţie, simpozioane
pe teme de educaţie, organizare de seminarii
referitoare la educaţie, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
publicare multimedia, publicare multimedia
a revistelor, publicare multimedia de cărți,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment
nedescărcabil, prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, asistenţă
profesională individualizată (coaching), furnizare
de ateliere de formare, ateliere organizate în
scopuri educative, ateliere organizate în scopuri
recreative, împrumut de cărţi, consultanţă în
domeniul formării şi perfecţionării, coordonare
de cursuri de instruire, de educaţie şi de
pregătire pentru tineri şi adulţi, coordonare de
cursuri, seminarii şi ateliere de lucru, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
expoziţii în scopuri de divertisment, coordonare
de expoziţii în scopuri recreative, coordonare
de festivaluri de film, cursuri de dezvoltare
personală, cursuri de sprijin pentru persoanele
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cu dificultăţi de exprimare orală, desfăşurarea
de expoziţii în scop de divertisment, demonstraţii
în scop de instruire, desfăşurare de seminarii
de instruire, divertisment de tipul seriilor
de concursuri, editarea de materiale tipărite
care conţin poze, altele decît cele de uz
publicitar, editare de publicaţii altele decât
cele publicitare, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, informaţii de
materie de educaţie, elaborarea de materiale
didactice distribuite la prelegerile profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminare de management, formare continuă,
fotoreportaje, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune
de bandă largă fără fir şi online, furnizare
de publicaţii electronice, furnizare de publicaţii
online nedescărcabile, furnizare de informaţii
referitoare la activitatea editorială, furnizarea de
tutoriale online, informaţii referitoare la recreere,
instruire referitoare la conveniente sociale,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, organizarea de baluri,
organizarea de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoaşterea meritelor,
organizarea de ceremonii de decernare
de premii, organizarea de ceremonii de
premiere pentru recunoasterea actelor de curaj,
organizarea de cicluri de conferinţe, organizarea
de competiţii şi ceremonii de decernare de
premii, organizarea de conferinţe, expoziţii
şi concursuri, organizarea de evenimente
de ceremonie, organizarea de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de festivaluri, organizarea de gale,
organizarea de programe de instruire pentru
tineri, organizarea de reuniuni şi conferinţe,
organizarea de seminarii, organizarea de
sesiuni de formare, organizarea de webinare,
organizarea şi coordonarea de competiţii,
organizarea şi coordonarea de conferinţe şi
congrese, organizarea de activităţi educative
destinate studenţilor, prezentări audiovizuale,
producţie de înregistrări audio şi video pe
suporturi audio şi video, producţie şi închiriere
de materiale educaţionale şi de pregătire,
publicare de cărţi electronice şi periodice
pe internet, publicare de cataloage, publicare
de ghiduri pentru învăţămînt şi instruire,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
de conferinţe, realizarea, coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri pe

teme educaţionale, organizare de reuniuni și
conferințe, organizarea de evenimente politice
cu scop cultural, educativ, instruire politică
efectuată prin massmedia, publicarea online
de cărţi şi reviste electronice publicarea
de reviste în format electronic pe internet,
furnizare de cursuri de instruire pentru
tineri în vederea pregătirii in domeniul
politic, organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, organizarea de conferinţe
şi congrese, activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campanii electorale, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizarea de activităţi social-
ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de spectacole în scopuri politice,
organizarea şi desfăşurarea de campanii
electorale pentru alegeri locale, parlamentare
şi prezidenţiale cu scop cultural, educativ,
susținere de prelegeri pe teme sociale,
politice, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, proiectarea filmelor,
distribuție de filme, divertisment prin filme,
prezentare de filme, servicii de producție de
filme, producție de filme în studiouri, servicii
pentru producția de filme cinematografice,
producție de filme cinematografice de animație,
producție de filme în scopuri educative,
producție de filme în scopuri educaționale,
servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video și televiziune, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de filme, servicii
de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la filme,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, servicii de
editare în procesul de post producție a
muzicii, a materialelor video și a filmelor,
servicii de prelegeri (instruire) referitoare la
competențe în domeniul marketingului, servicii
de instruire în materie de marketing în comerțul
cu amănuntul, producție de filme formative,
producția de filme cinematografice, instruire
(coaching) pentru viață, demonstrații în scop
de instruire, furnizarea de instruire online,
servicii de recreere și instruire, servicii educative
și de instruire, organizare de conferințe
educaționale, organizarea și conducerea de
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de conferințe în domeniul afacerilor,
organizare de conferințe referitoare la formarea
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profesională, difuzare de materiale educative,
servicii de scriere pentru bloguri, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, divertisment pe internet,
producție de documentare, producție de
prezentări audiovizuale, servicii educaționale
de sprijin, cursuri școlare legate de sprijinul
educațional, cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine, cursuri de sprijin pentru
persoane cu dificultăți de exprimare orală,
pregătire pentru părinți în domeniul organizării de
grupuri de sprijin pentru părinți (instruire), servicii
educative în materie de abuz de droguri, servicii
educative în materie de abuz de substanțe care
provoacă dependență.
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