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Cereri Mărci publicate în 06/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06136 30/08/2021 ALL IN ONE LEARNING SRL ALL IN ONE LEARNING

Minerale si Vitamine

8 M 2021 06307 30/08/2021 Claudia-Daniela Bistriceanu Şazătoare muzicală

9 M 2021 06308 30/08/2021 SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL LIMITED SRL

MENOVERT

10 M 2021 06309 30/08/2021 MED LIFE SA RoMâine SISTEMUL MEDICAL
MedLife

11 M 2021 06310 30/08/2021 STROLEX SGB SRL VisulParintilor.ro

12 M 2021 06311 30/08/2021 ANA-MARIA CLINCIU LEII DIN SUD FOTBAL CLUB

13 M 2021 06312 30/08/2021 MODERN MARKET PLACE SRL DELINY

14 M 2021 06313 30/08/2021 BEST FRIENDS ANIMAL
CLINIC SRL

Domenii Vet

15 M 2021 06315 30/08/2021 ROFIX COLOR DESIGN SRL MURALI STORE

16 M 2021 06316 30/08/2021 COTROCENI PARK S.A. #FamousMerch

17 M 2021 06317 30/08/2021 VIODOR COMPANY SRL ROMA EVENTS

18 M 2021 06318 30/08/2021 MAGIC ROMINVEST SRL Cofetaria Magic 2001

19 M 2021 06319 30/08/2021 LA MIRCEA MĂCELARU SRL LA MIRCEA MĂCELARU

20 M 2021 06320 30/08/2021 GALUT IOAN ANDREI GOODBYE TO GRAVITY

21 M 2021 06321 30/08/2021 ANDREAS SORIN SUCIU BUCĂTĂRESCU

22 M 2021 06323 30/08/2021 BARILLA G. E R. FRATELLI -
SOCIETÀ PER AZIONI

UN SEMN DE IUBIRE

23 M 2021 06325 30/08/2021 CHINA RESOURCES SNOW
BREWERY (LIAO NING)
COMPANY LIMITED

24 M 2021 06326 30/08/2021 AETHER SRL AETHERNATIV

25 M 2021 06327 30/08/2021 VIILE BUDUREASCA SRL 5 Noble Five Stephen Donnelly

2 M 2021 06208 25/08/2021     YONGQIANG XU IDei

3 M 2021 06300 30/08/2021 FLIGHT EXPERIENCE SRL FlightX

4 M 2021 06302 30/08/2021 TRADI TEX PROD SRL Odorasul Mamei

5 M 2021 06303 30/08/2021 BASAROM COM SRL AGMA HORECA BE THE BEST

6 M 2021 06305 30/08/2021 PUBLIVOL CREATIV emigrant.ro

7 M 2021 06306 30/08/2021 ND PHARMA SRL gamaNATURA BioCOMPLEX
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2021 06328 30/08/2021 VIILE BUDUREASCA SRL W Noble White Stephen

Donnelly

27 M 2021 06329 30/08/2021 ANDREI-RĂZVAN NIȚU ON TOP CHALET ACASĂ,
ÎNTRE MUNȚI

28 M 2021 06330 30/08/2021 PROTECT PHONE S.R.L. N NYTRO

29 M 2021 06331 30/08/2021 KMG ROMPETROL SRL OIL CRAFT

30 M 2021 06332 30/08/2021 Tesla, Inc. TESLA

31 M 2021 06333 30/08/2021 Tesla, Inc. TESLA

32 M 2021 06334 30/08/2021 MEDIA SKY SERV SRL Stero Slots

33 M 2021 06335 30/08/2021 MEDIA SKY SERV SRL Stero Slots

34 M 2021 06336 30/08/2021 REMIG PRES SERV SRL itStoc.ro

35 M 2021 06337 30/08/2021 BACK 4 YOU S.R.L. PASTA CHEF

36 M 2021 06338 30/08/2021 CARMEN-MIHAELA BUSCH SĂNĂTATE ESENŢIALĂ
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(210) M 2021 06136
(151) 30/08/2021
(732) ALL IN ONE LEARNING SRL,

STR. REPUBLICII NR. 109, ET.
2, AP. 5, JUDEȚ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ALL IN ONE LEARNING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:mov (PANTONE
7656 C, PANTONE Medium Purple C),
albastru (PANTONE Process Cyan C),
verde (PANTONE 361 C, PANTONE
7730 C)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de studiere a
pieţei şi de sondare a opinei publice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

4A, JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

IDei

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17

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

8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie.
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri
pentru acestea, instrumente pentru măsurarea
timpului, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, articole de
bijuterie, produse de bijuterie, articole decorative
(bibelouri sau bijuterii) pentru uz personal, brățări
de identificare (bijuterii), ornamente din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții.
26. Flori artificiale, elastice de păr, articole
de mercerie, accesorii pentru îmbrăcăminte,
articole de cusut și articole decorative din
materiale textile, respectiv: flori artificiale,
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, ace pentru
maşina de cusut, funde pentru păr, broşe
(accesorii de îmbrăcăminte), nasturi, croşete/
ace de croşetat, articole decorative pentru păr,
panglici elastic, broderie/articole ornamentale
(broderie), închizători pentru îmbrăcăminte,
mercerie (articole necesare în croitorie), cu
excepţia aţelor, panglici de mercerie, funde
de mercerie, elastice de păr, agrafe de păr/
ace de păr, agrafe de păr/clame de păr,
plase pentru păr, petice termoadezive pentru
repararea articolelor textile, petice termoadezive
pentru decorarea articolelor textile (mercerie),
copci (mercerie), andrele, perne pentru ace,
truse de ace, dispozitive de introdus aţa în ac,
ace, ace cu gămălie, altele decât bijuteriile, ace
de cusut, degetare pentru cusut, seturi de cusut,
şireturi pentru pantofi, pernuţe de umeri pentru
îmbrăcăminte, capse, închizători cu fermoar/
fermoare, articole de păr (decorativ, fixare și
protetice), brelocuri (nu ca bijuterii sau pentru
chei, inele sau lanțuri), fructe, flori și legume
artificiale.

───────

(210) M 2021 06208
(151) 25/08/2021
(732) YONGQIANG XU, STR. SCOLII
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(210) M 2021 06300
(151) 30/08/2021
(732) FLIGHT EXPERIENCE SRL,

ALEEA PROFESOR VALERIU
BOLOGA 3, BLOC 2, SPAȚIU
COMERCIAL 5, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400436, CLUJ,
ROMANIA

(540)
FlightX

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

39. Transport, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport

───────

(210) M 2021 06302
(151) 30/08/2021
(732) TRADI TEX PROD SRL, STR.

ILIAS VODA NR. 29, JUDETUL
IASI, VALEA ADANCA, 707317,
IAȘI, ROMANIA

(540)
Odorasul Mamei

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte si parti ale acestora, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 06303
(151) 30/08/2021
(732) BASAROM COM SRL, ALEEA

ZANELOR 18, BUCURESTI,
500113, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR.2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

AGMA HORECA BE THE BEST
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.02; 26.11.01; 26.04.05
(591) Culori revendicate:rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii oferite de agentii de import, servicii
de comert si punerea la dispozitia tertilor a
articolelor de horeca, a mobilei si a veselei.

───────

(210) M 2021 06305
(151) 30/08/2021
(732) PUBLIVOL CREATIV, PIATA

PRESEI LIBERE NR.1, CASA
PRESEI, CORP A3, ET.4, CAM.29,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540) emigrant.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 06306
(151) 30/08/2021
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI 197, JUDETUL
BACAU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L PATRASCANU 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

gamaNATURA BioCOMPLEX
Minerale si Vitamine

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2021 06307
(151) 30/08/2021
(732) Claudia-Daniela Bistriceanu,

STR. VASILE LASCĂR NR. 9,
AP. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Şazătoare muzicală

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

41. Educație muzicală, educație preșcolară,
servicii de educație muzicală, tabere de vară
(divertisment și educație), servicii de consiliere
în materie de educație, organizare de seminarii
pe teme de educație, organizare de întâlniri pe
teme de educație, organizare și coordonare de
competiții (educație sau divertisment), servicii
educaționale de furnizare a cursurilor de
educație, servicii de consultanță cu privire la

educație și instruire, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului și
sportului, furnizarea de informații în domeniul
educație furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, consiliere și coaching
cu privire la carieră (consiliere și asistență
cu privire la educație), atestare cu privire la
acordarea de premii în domeniul educației,
servicii de educație furnizate prin intermediul
stațiunilor de vacanță, servicii de consultanță
cu privire la educație și instruire, organizare și
coordonare de întâlniri în domeniul educației,
educație și formare în domeniul muzicii și
divertismentului, servicii de informații prin telefon
referitoare la educație, organizarea și susținerea
de târguri de educație, servicii de consultanță în
materie de educație, organizare de concursuri
în materie de educație, servicii furnizate de
grădinițe (educație sau divertisment), organizare
de întâlniri pe teme de educație, servicii de
cluburi (divertisment sau educație), furnizarea de
informații în materie de educație, simpozioane
pe teme de educație, realizarea de manuale de
instrucțiuni pentru educație, atestarea serviciilor
de educație, furnizarea educației, educație
și instruire, formarea echipelor (educație),
educație, divertisment și sport, educație
vocațională pentru tineri, consiliere în carieră
(educație), servicii de educație muzicală.

───────

(210) M 2021 06308
(151) 30/08/2021
(732) SUN WAVE PHARMA

INTERNATIONAL LIMITED
SRL, ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU & AGIOU ANDREOU,
1, CLĂDIREA LOUCAIDES, ETAJ
2, APARTAMENT 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, BD.
OCTAVIAN GOGA NR.23, BL.M
106, SC.4, ET.4, AP.117, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 030981, ROMANIA

(540)
MENOVERT

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Produse farmaceutice și medicale, alimente,
preparate, substanțe şi băuturi dietetice
adaptate pentru uz medical, suplimente
dietetice, preparate și substanțe medicinale,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
pe bază de vitamine şi/sau minerale,
suplimente nutritive, medicamente, băuturi de
uz medicinal, ceaiuri medicinale, preparate
nutraceutice de uz terapeutic sau medical,
dulciuri farmaceutice, suplimente homeopate,
dezinfectanţi și antiseptice, creme, loţiuni, geluri,
săpunuri, şampoane, preparate de toaletă
medicinale, preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de
uz uman, plasturi, materiale de pansat,
adjuvanţi pentru scopuri medicale, anestezice,
astringenţi pentru scopuri medicale, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, bicarbonat de
sodiu pentru scopuri farmaceutice, preparate
biologice pentru scopuri medicale, bomboane,
medicinale, bomboane pentru scopuri medicale,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimicofarmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, spray-uri pentru scopuri
medicale, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
medicamente pentru scopuri medicale, elixire
(preparate farmaceutice), preparate enzimatice
pentru scopuri medicale, enzime pentru scopuri
medicale, extracte din plante pentru scopuri
medicale, loţiuni pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicamentoase de toaletă, nămol
medicinal / sediment medicinal (nămol), infuzii
medicinale, ceai medicinal, uleiuri medicinale,
ierburi medicinale, rădăcini medicinale,
medicamente de uz uman, suplimente
alimentare pe bază de minerale, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, preparate
farmaceutice, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice, propolis pentru scopuri
farmaceutic, suplimente dietetice pe bază de
propolis, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, seruri, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, tincturi pentru scopuri medicale,
tonice (medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, laxative, fibre dietetice,

depurative, suplimente enzimatice, fermenţi
pentru scopuri farmaceutice, probiotice.

───────

(210) M 2021 06309
(151) 30/08/2021
(732) MED LIFE SA, CALEA GRIVIŢEI

NR. 365, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

RoMâine SISTEMUL
MEDICAL MedLife

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

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

9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice interactive descărcabile, publicații
care pot fi descărcate, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, programe
de calculator pentru accesarea, răsfoirea şi
căutarea în bazele de date online.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
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.
35. Servicii de secretariat pentru stabilirea
programărilor, servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), servicii de
administrare a comunităților online, furnizare
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de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
compilare de statistici privind utilizarea serviciilor
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale, servicii de procesare a datelor on-
line, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrare a afacerilor
pentru spitale, administrare de afaceri pentru
furnizorii de servicii independenți, administrarea
centrelor de apeluri pentru terți, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
servicii de secretariat și de birou.
41. Furnizare de publicații electronice altele
decât cele publicitare, publicare de publicații
medicale, furnizare de publicații on-
line, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
furnizarea de instruire online, publicarea de
materiale multimedia online, publicare online
de ziare electronice, furnizare de cursuri de
instruire online, servicii de instruire în domeniul
tulburărilor medicale și tratamentelor aferente,
informații în domeniul educației, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, educație, divertisment și sport,
educație și instruire, coordonarea de programe
de asistență educațională pentru pacienți.
42. Platformă ca serviciu (paas), platformă
ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, găzduire de spații web
online pentru terți, pentru partajare de conținut
online, găzduire de facilități web online pentru
pentru alte persoane, găzduire de conținut
digital, și anume jurnale și bloguri online,
furnizarea accesului temporar la software
cu autentificare unică online, nedescărcabil,
planificare, creare, dezvoltare și întreținere de
site-uri web online pentru terți, creare de pagini
web stocate electronic pentru servicii online și pe
internet, laboratoare medicale.
44. Furnizare de servicii online de fișe medicale,
cu excepția odontologiei, servicii medicale,
furnizare de informații despre servicii medicale,

servicii de furnizare de informații medicale,
servicii de informații medicale furnizate pe
internet, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor recoltate de la
pacienți, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, prestate de un
laborator medical, informații medicale, consiliere
medicală, servicii de consiliere medicală
individuală oferite pacienților.

───────

(210) M 2021 06310
(151) 30/08/2021
(732) STROLEX SGB SRL, STR.

STEJARULUI BL. B5, SC. A, AP.
9, JUDET BISTRITA-NASAUD,
SANGEORZ-BAI, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

VisulParintilor.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.05; 29.01.13; 03.05.24

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

clase:
12. Trotinete, cărucioare pentru copii, scaune de
siguranță pentru copii, pentru vehicule, biciclete
pentru copii, motociclete pentru copii.
20. Pătuțuri pentru copii, cuib pentru bebeluși,
coșuri pentru copii / leagăne, saltele pentru
țarcurile pentru copii, premergătoare, platforme
pentru schimbarea bebelușilor, țarcuri de joacă
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pentru bebeluși, dulapuri, comode, saltele pentru
schimbarea bebelușilor, saltele, decorațiuni.
28. Jucării, triciclete pentru copii (jucării), jucării
pentru copii, păpuși, jucării de pluș, puzzle-uri,
tobogane pentru copii.
35. Publicitate și marketing, servicii de comerț
online și offline cu produsele din clasele 12
respectiv: trotinete, cărucioare pentru copii,
scaune de siguranță pentru copii, pentru
vehicule, biciclete pentru copii, motociclete
pentru copii), clasa 20 respectiv pătuțuri pentru
copii, cuib pentru bebeluși, coșuri pentru copii /
leagăne, saltele pentru țarcurile pentru copii,
premergătoare, platforme pentru schimbarea
bebelușilor, țarcuri de joacă pentru bebeluși,
dulapuri, comode, saltele pentru schimbarea
bebelușilor, saltele, decorațiuni, clasa 28
respectiv jucării, triciclete pentru copii (jucării),
jucării pentru copii, păpuși, jucării de pluș,
puzzle-uri, tobogane pentru copii.

───────

(210) M 2021 06311
(151) 30/08/2021
(732) ANA-MARIA CLINCIU, SAT

BRATOVOESTI, COMUNA
BRATOVOESTI NR. 47, JUDEŢ
DOLJ, BRATOVOESTI, DOLJ,
ROMANIA

(540)

LEII DIN SUD FOTBAL CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 03.01.01; 01.01.05

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

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

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 06312
(151) 30/08/2021
(732) MODERN MARKET PLACE SRL,

STRADA MIHAIL ANDRICU NR.3,
BL. B1, ET. 1, SAT SARULESTI
GARA, JUDEŢ CĂLĂRAŞI,
SARULESTI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ
BACĂU, BACĂU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)
DELINY

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

3. Abrazivi, preparate pentru îngrijirea
animalelor, preparate pentru curățare și
odorizante, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, ceară de croitorie, ceară
pentru cizmărie, produse pentru toaletă,
particule abrazive, hârtie cu șmirghel, pastă
abrazivă, preparate abrazive pentru întreținerea
vehiculelor, preparate abrazive pentru lustruire,
role abrazive, nisip abraziv, bureți abrazivi pentru
satinare, folii abrazive, benzi abrazive, produse
pentru îndepărtarea adezivilor, carburi metalice
(abrazive), corindon (abraziv), preparate
detartrante de uz casnic, diamantină (abraziv),
șmirghel, pânză de șmirghel, abrazivi flexibili,
produse pentru îndepărtarea lacului de
pardoseală, produse pentru lustruirea podelelor,
produse pentru lustruirea mobilei, pudră pentru
degresare de uz general, pânză de sticlă
(pânză abrazivă), corindon granular, preparate
pentru tratarea lemnului folosite pentru lustruire,
piatră de diatomit pentru lustruit, amidon
folosit ca abraziv, pietre abrazive, spray
pentru luciu, carbură de siliciu (abraziv),
pudre pentru degresare, suporturi pentru hârtie
abrazivă pentru ascuțirea creioanelor de desen,
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hârtie abrazivă pentru ascuțirea creioanelor
de desen, mănuși pentru sablare, produse
pentru îndepărtarea ruginii, ceară preparată
pentru lustruire, pudre de lustruire, hârtie
de lustruit, substanțe naturale de lustruit
pentru podele, produse de lustruit metalul,
produse lichide pentru lustruirea podelelor,
produse industriale abrazive, preparate abrazive
pentru semiconductoare, folii de șlefuire, aditivi
de baie pentru animale, produse pentru
împrospătarea respirației (pentru animale),
preparate de curățare destinate utilirării în
creșterea animalelor, sprayuri de îngrijire pentru
animale, produse cosmetice pentru animale,
produse pentru îngrijirea dentară a animalelor,
deodorante pentru animale, deodorante pentru
animale de companie, apă de gură nemedicinală
pentru animale de companie, dezodorizante
pentru animale, preparate și produse pentru
îngrijirea blănii, șampoane pentru animale
(preparate de toaletă nemedicinale), șampoane
pentru animalele de companie (preparate de
toaletă nemedicinale), produse de îngrijire a pielii
pentru animale, odorizante de casă, preparate
pentru spălare, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, produse
de curățare pentru vehicule, agenți pentru
îndepărtarea cerii, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, ulei de migdale, ulei de
amla de uz cosmetic, uleiuri de aromoterapie (de
uz cosmetic), preparate pentru aromoterapie,
uleiuri esențiale aromatizate, uleiuri aromatice,
aromatizanți (uleiuri esențiale), esență de
badian, uleiuri esențiale amestecate, arome
pentru prăjituri (uleiuri esențiale), ulei de ricin
de uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseții,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
esențiale pentru aromoterapie, uleiuri esențiale
pentru uz casnic, uleiuri esențiale de uz
industrial, uleiuri esențiale pentru uz personal,
uleiuri esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale utilizate în procese de fabricare,
uleiuri esențiale utilizate la fabricarea de lichide
pentru țigări electronice, uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea produselor parfumate, uleiuri
esențiale de cedru, uleiuri esențiale de lămâie,
ceară utilizată în cizmărie, ceară utilizată în
croitorie, preparate pentru curățarea și îngrijirea
corpului, preparate pentru igiena orală, articole
de parfumerie și odorizante, preparate abrazive
pentru corp, adezivi pentru fixarea meșelor,
adezivi pentru uz cosmetic, gel de aloe vera de
uz cosmetic, preparate din aloe vera pentru uz
cosmetic, produse de îngrijire pentru bebeluși
nemedicinale, balsamuri, altele decât cele de
uz medicinal, esență de bergamotă, cretă
de uz cosmetic, produse de curățare pentru

perii cosmetice, produse cosmetice colorate
pentru copii, trusă pentru cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, preparate
cosmetice pentru slăbire, preparate cosmetice
care ajută la slăbit, produse cosmetice,
preparate cosmetice, produse cosmetice care
conțin acid hialuronic, preparate cosmetice
care conțin cheratină, produse cosmetice care
conțin panthenol, preparate cosmetice pentru
copii, produse cosmetice pentru uz personal,
produse cosmetice sub formă de uleiuri, bile
din bumbac pentru uz cosmetic, bețișoare
de bumbac pentru uz cosmetic, vată de uz
cosmetic, balsam pentru cuticule, cremă pentru
cuticule, produse pentru îndepărtarea cuticulei,
preparate emoliente (cosmetice), preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, pietre pentru
catifelarea tălpilor, geraniol de uz cosmetic,
grăsimi de uz cosmetic, adeziv pentru extensii
de păr, henna (vopsea cosmetică), pulbere
de henna, tampoane de curățare impregnate
cu produse cosmetice, tampoane de curățare
impregnate cu preparate de toaletă, șervețele
impregnate pentru uz cosmetic, lac de uz
cosmetic, fibre de uz cosmetic, dischete
demachiante din vată, lumânări de masaj de
uz cosmetic, creme de masaj, nemedicinale,
geluri de masaj, altele decât cele de uz
medicinal, uleiuri pentru masaj, uleiuri și loțiuni
pentru masaj, uleiuri pentru masaj, nu de
uz medical, ceruri de masaj, uleiuri minerale
(cosmetice), sprayuri cu apă minerală de uz
cosmetic, șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, produse de curățat nasul pentru
igiena personală, produse cosmetice naturale,
produse cosmetice nemedicinale, preparate
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
produse de masaj, nemedicamentoase, produse
de toaletă nemedicinale, preparate de toaletă
nemedicamentoase, uleiuri de uz cosmetic,
uleiuri pentru toaleta personală, unguente de
uz cosmetic, produse cosmetice organice,
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate cu
produse cosmetice, preparate pentru pedichiură,
loțiuni pentru corp parfumate (preparate de
toaletă), loțiuni parfumate (preparate de toaletă),
piperonal de uz cosmetic, piatră ponce, pietre
ponce pentru utilizare pe corp, preparate igienice
ca articole de toaletă, produse nemedicinale
pentru tratamentul scalpului, alge marine pentru
cosmetologie, agenți de slăbit (cosmetici), cu
excepția celor de uz medical, adeziv pe bază
de alcool (dizolvantul sau "spirtul") și rășină
(adezivul sau "guma", cleiul) de uz cosmetic,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
șervețele impregnate cu produse cosmetice.
4. Energie electrică din surse regenerabile,
energie electrică din surse neregenerabile,
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energie electrică din energie eoliană,
energie electrică din energie solară,
carburanți, produse combustibile, amestecuri
de combustibili, combustibili pentru gătit,
propan pentru utilizare drept combustibil,
uleiuri combustibile, combustibili biodiesel,
benzină (combustibil), gazolină, biocombustibil,
carburanți, biocombustibil, gaze utilizate la
încălzire, propan pentru încălzire, combustibili
pentru încălzire, combustibil pentru încălzirea
locuinței, uleiuri pentru utilizare ca aditivi
la păcură, lumânări parfumate pentru
aromaterapie, ceară de albine folosită la
fabricarea produselor cosmetice, ceară de albine
pentru utilizare în fabricarea unguentelor, ceară
de albine folosită la fabricarea lumânărilor,
lumânări și fitiluri pentru iluminat, lumânări,
lumânări parfumate, lumânări pe bază de seu,
lumânări tip pastilă, lumânări votive, fitile pentru
lumânări, fitile pentru lumânări.
pelete de lemn pentru încălzire (combustibil),
cărbune cu conținut scăzut de sulf, carbon,
combustibili pe bază de antracit și cocs,
combustibili solizi, brichete de cărbune cu adaos
de cuarț pentru uz gospodăresc, combustibili
minerali, huilă, cărbune cu conținut scăzut de
cenușă, produse combustibile din așchii de lemn
presate, cocs, brichete, combustibili pe bază de
cărbune, produse pe bază de cărbune utilizate
drept combustibil, cărbuni vegetali, brichete de
cărbune de lemn, combustibili în formă de
brichete, combustibili fosili, brichete de cărbune,
brichete combustibile (brichete de cărbune),
brichete de cărbune pentru uz gospodăresc,
brichete pentru uz gospodăresc din amestec
de cărbune, cocs și adaos de cuarț, lemn sub
formă de brichete, gaz de cărbune, combustibil
solid de oxigen, ulei de lignit, cărbune sub
formă de mazăre biologică, nuci, mazăre, cuburi,
amestecuri de cărbune, brichetă.
5. Suplimente alimentare alcătuite în principal
din magneziu, suplimente nutritive care
conțin în principal zinc, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare alcătuite în
principal din fier, suplimente dietetice care conțin
vitamine, preparate cu vitamina d, preparate cu
vitamina c, preparate pe bază de vitamine sub
formă de suplimente alimentare, argilă naturală
pentru scopuri terapeutice, compoziții din plante
medicinale de uz medical, droguri de uz medical,
ierburi medicinale, ierburi medicinale uscate
sau conservate, expectorante cu antitusive,
preparate balsamice de uz medical, extracte
din plante de uz medical, extracte din plante
medicinale, extracte din plante și din ierburi
de uz medical, gel pe bază de aloe vera
de uz terapeutic, infuzii din plante medicinale,
suplimente pe bază de plante, ulei de migdale de

uz farmaceutic, pastile pe bază de miere și plante
pentru gât, rădăcini ale plantelor medicinale,
produse de curățare antiseptice, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, preparate pentru dezinfectarea
mâinilor, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, şerveţele impregnate cu
preparate antibacteriene sau dezinfectante,
șervețele dezinfectante, şerveţele impregnate cu
substanţe antiseptice, şerveţele impregnate cu
preparate medicinale, produs pentru igienizarea
rufelor, preparate antiseptice de uz medical,
plasturi cu medicament, produse pentru
împrospătarea, purificarea, dezodorizarea sau
igienizarea aerului, produse de toaleta
medicinale, produse de toaletă antiperspirante,
produse medicale de îngrijire a pielii şi a
părului, săpunuri și produse medicamentoase
pentru curățarea pielii, săpunuri și produse
antibacteriene pentru curățarea pielii, produse
igienice pentru piele, produse dezinfectante
pentru mâini, săpun lichid și produs de
spălat mâinile, medicamentoase, săpun lichid
și produs de spălat mâinile, sub formă de
gel sau spumă, gel medicinale pentru duş
şi baie, produse medicinale pentru spălat pe
corp, şampon şi balsam medicinal pentru păr
şi corp, preparate biologice de uz medical,
preparate dermatologice, suplimente alimentare,
fibre dietetice, substanțe dietetice de uz medical,
suplimente nutritive, preparate cu vitamine, ulei
de pește pentru scopuri medicale, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare pe bază
de minerale, preparate farmaceutice, suplimente
alimentare proteice, suplimente pe bază de
vitamine, poțiuni medicinale, băuturi pe bază
de plante, de uz medicinal, preparate cu
minerale și vitamine, extracte de malț de
uz farmaceutic, batoane care înlocuiesc o
masă, ca supliment nutritiv, pentru sporirea
energiei, amestec de băuturi nutritive pentru
înlocuirea unei mese, substituți alimentari sub
formă de prafuri, faină de uz farmaceutic,
alimente dietetice de uz medical, băuturi care
restabilizează și revigorează organismul, de uz
medical, extracte vegetale de uz farmaceutic,
extracte din plante și ierburi de uz medical,
ape minerale pentru uz medicinal, preparate
pentru băuturi medicinale, băuturi pe bază de
vitamine, suplimente vitaminice și minerale,
suplimente lichide din plante, medicamente
pe bază de plante, creme din plante de uz
medical, preparate din plante de uz medical,
soluții de curățare de uz medical, suplimente
alimentare proteice, suplimente alimentare
pentru sportivi, antioxidanți, suplimente proteice
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sub formă de shake-uri, amestec de
băuturi nutritive pentru înlocuirea unei
mese, produse pentru distrugerea verminei,
erbicide, fungicide, insecticide, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, insecticide
de uz domestic, insecticide de uz agricol,
algicide, otrăvuri, produse antiparazitare,
biocide, fumiganți, larvicide, substanțe rășinoase
insectifuge, clei pentru prins muște, benzi cu
adeziv utilizate împotriva dăunătorilor, spray
antiinsecte, pastile insectifuge de uz personal
(portabile), șervețele impregnate cu produse
pentru respingerea insectelor, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, preparate și
articole sanitare, biopesticide agricole, pesticide
agricole, nematicide, moluscocide, loțiune
anti-muște, preparate pentru împiedicarea
înmulțirii larvelor, preparate pentru îndepărtarea
algelor, produse pentru distrugerea verminei,
preparate pentru controlarea insectelor, produse
chimice pentru tratarea manei, produse
pentru a alunga păsările, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), regulatori de
creștere a insectelor, substanțe chimice pentru
silvicultură (paraziticide), substanțe chimice
pentru silvicultură (insecticide), substanțe
chimice pentru silvicultură (fungicide), substanțe
chimice pentru silvicultură (erbicide), produse
chimice pentru modificarea comportamentului
pentru combaterea dăunătorilor, substanțe care
atrag insectele, rodenticide, acaricide, produse
pentru îndepărtarea animalelor, bețișoare
fumigante, detergenți germicizi.
produse pentru odorizarea aerului, produse
pentru odorizarea aerului în automobile, aer
(produse pentru purificarea -ului), preparate
pentru igienizarea aerului, deodorante,
altele decât cele pentru uz personal,
produse pentru odorizarea aerului, odorizante
pentru materiale textile, preparate pentru
neutralizarea, prevenirea, blocarea sau
ascunderea mirosurilor, produse de neutralizare
a mirosurilor folosite pentru covoare, materiale
textile, accesorii de baie şi în aer, preparate
pentru neutralizarea mirosurilor destinate
utilizării în rezervoare și vase de toaletă, produse
pentru odorizarea aerului, și anume preparate pe
bază de cărbune pentru împrospătarea aerului
din case, băi, toalete, mașini sau alte spații,
preparate pentru neutralizarea mirosurilor, şi
anume, preparate pe bază de cărbune pentru
neutralizarea mirosurilor din case, băi, toalete,
mașini sau alte spații, preparate pe bază de
cărbune pentru absorbția alergenilor, umezelii
și mirosului, preparate pe bază de cărbune
pentru prevenirea, blocarea sau ascunderea
mirosurilor, preparate pe bază de cărbune
pentru dezodorizarea sau purificarea aerului,

produse pe bază de cărbune pentru eliminarea
mirosurilor, nu de uz personal.
7. Unelte electrice portabile, scule manuale
acționate în alt mod decât manual, mașini de
prelucrat metale, mașini de presat fier, mașini de
presat, mașini pentru îndoirea țevilor, șurubelnițe
multifuncționale (acționate electric), curățitoare
electrice cu înaltă presiune, mașini electrice
de sudat, pistoale de lipit la cald, mașini de
sudură pentru tuburi termoplastice, mașini de
găurit și sfredele, tocătoare sub formă de unelte
acționate electric, cuțite pentru burlane de foraj,
aparate de sudură cu arc electric, ciocane de lipit
încălzite electric, echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, mașini de distribuire,
mașini și mașini-unelte de urgență și salvare,
berbeci (hidraulici), unelte de deschidere forțată
(unelte electrice), extensii hidraulice pentru
berbeci (pentru urgențe și salvare), echipamente
de salvare hidraulice, foarfeci hidraulice (pentru
urgențe și salvare), expandoare hidraulice
(pentru urgențe și salvare), saci de ridicare
pneumatici (pentru urgențe și salvare), ferăstraie
de salvare (scule electrice), generatoare
de electricitate, roboți industriali, mașini și
mașini-unelte pentru tratarea materialelor și
pentru fabricare, echipament pentru mișcare și
manevrare, pompe, compresoare și suflante,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
foarfecă de descarcerare (foarfece de salvare
electrice), platforme de acces (mecanice), roți
și șenile pentru mașini, dispozitive de acționare
pentru amortizoare, mecanisme de acționare
a supapelor, adaptoare la țevi (piese pentru
mașini), motoare pentru aeronautică, arcuri
pneumatice pentru utilaje, motoare de curent
alternativ, blocuri motoare pentru automobile,
sisteme de propulsie pentru avioane, deflectoare
(piese pentru utilaje, motoare sau mașini),
rulmenți cu bile, console de susținere pentru
rulmenți radiali, cutii de rulmenți (piese pentru
mașini), frâne pentru utilaje, curele pentru
motoare, curele de mașini, supape de reținere
nemetalice (piese pentru mașini), biele pentru
mașini, motoare cu combustie pentru utilaje,
discuri de frână pentru mașini, motoare de
lifturi, motoare electrice, altele decât pentru
vehicule terestre, injectoare pentru combustibil,
mașini de tuns gazon, motocositoare robotizate,
utilaje agricole altele decât unelte de mână
acționate manual, scule manuale acționate în alt
mod decât manual, echipament pentru mișcare
și manevrare, alternatoare auto, alimentatoare
pentru carburatoare, ambreiaje pentru mașini,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și silvice,
aparate de ridicare și de înălțare, elevatoare și
scări rulante, mașini de împachetat, mecanisme
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de deschidere și închidere, transportoare și
benzi rulante, mașini de călcat și prese de rufe,
mașini pentru curățenie și curățare în exterior,
automate (distribuitoare automate), mașini de
pulverizat, mașini de cusut pentru textile și piele,
mașini de filtrat, separatoare și centrifuge, mașini
pentru ascuțire și realizat matrițe, mașini pentru
gestionarea și reciclarea deșeurilor, mașini
pentru imprimarea și legarea cărților, mașini
pentru placare, mașini pentru producerea și
procesarea materialelor, mașini și aparate de
procesat și preparat alimente și băuturi, mașini
de sudură cu laser, dispozitive de sudură cu
laser, mașini și aparate pentru tăiere, forare,
șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, mori și mașini de
râșnit, joystick-uri sub formă de piese de aparate,
altele decât pentru aparate de jocuri.
8. Arme ascuțite și contondente, instrumente
manuale de urgență și salvare, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere, unelte pentru ridicat (cricuri),
aparate pentru aranjarea părului, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului,
ustensile pentru arta corporală, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, foarfece, fiare de
călcat electrice, fiare de călcat electrice cu abur,
mașini de tuns, mașini de tăiat, instrumentar
de pedichiură, instrumente manuale folosite
în îngrijirea frumuseții, pensete, ondulator
electric de păr, plăci electrice de întins părul,
pulverizatoare manuale cu pompă, separatoare
de gene, suporturi pentru foarfece, unelte de
mână folosite la eliminarea pielii întărite, unelte
de mână pentru exfolierea pielii, ondulatoare
de păr electrice, ondulatoare electrice de păr,
aparate de tuns animale, lame de ras, aparate
de bărbierit, mașini de ras electrice, truse de
bărbierit, mașini de tuns barba, foarfeci de tuns,
mașini de tuns electrice, mașini de tuns părul
acționate manual, mașini de tuns părul, electrice
și neelectrice, aparate de tatuare, ace pentru
tatuaje, accesorii pentru manichiură, clești de
unghii, etuiuri pentru instrumente de manichiură,
foarfeci (forfecuțe) de unghii, freză electrică
pentru unghii, instrumente pentru lustruirea
unghiilor (neelectrice), instrumente pentru
îndepărtarea cuticulelor, pile de unghii, truse
de manichiură, truse de pedichiură, ustensile
pentru împins cuticulele, cuțite, furculițe și
linguri, instrumente pentru menținerea focului,
instrumente pentru sacrificarea și tranșarea
animalelor, unelte manuale pentru construcție,

reparație și întreținere, unelte pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, ciocane, ciocane de
lemn și baroase, instrumente de fixare și
îmbinare, unelte manuale pentru tăiere, găurire,
șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței, clești,
cârlige manuale, cosoare, cazmale, greble, furci
de grădină, foarfeci de grădină, unelte manuale
de grădinărit, cuțite, răzuitoare de tapete, foarfeci
(unelte acționate manual), pulverizatoare (unelte
acționate manual), lame de mașini de tăiat,
berbeci (scule), ferăstraie de mână, sape
de foraj, unelte de mână, acționate manual,
mânere pentru unelte manuale, acționate
manual, nituitoare (unelte), mecanisme cu
clichet (unelte acționate manual), scule de tăiere
(unelte de mână), unelte de tăiat acționate
manual, scule pentru foraj (unelte acționate
manual), scule rotative (unelte acționate
manual), dispozitive pentru introducerea firului
în ac (unelte acționate manual), scule de
tăiat (scule manuale), scule pentru prășit
(unelte manuale), unelte cu muchie de cauciuc
(unelte acționate manual), ferăstraie mecanice
manuale cu mișcare alternativă de translație
pentru metale, unelte de șlefuit (acționate
manual), mașini de tuns (unelte acționate
manual), unelte manuale cu vârful despicat
pentru confecționarea covoarelor, cleștișori
(unelte acționate manual), întinzătoare (unelte
acționate manual), foarfece de tinichigerie
(unelte acționate manual), unelte de rabotat
(acționate manual), mașini de frezat (unelte
acționate manual), instrumente manuale pentru
șlefuit, unelte de mână și instrumente acționate
manual, dreptare (unelte acționate manual),
unelte acționate manual pentru dezizolarea
cablurilor, unelte de ondulare (dispozitive
manuale), tendoare (unelte acționate manual),
motocultoare (unelte acționate manual), unelte
de honuit (acționate manual), mașini de
grinotat (unelte acționate manual), piese de
nivelare pentru unelte acționate manual, răngi
(unelte acționate manual), matrițe pentru ștanțat
(unelte acționate manual), echere culisabile
(unelte acționate manual), clești de sertizare
(unelte acționate manual), discuri pentru tăiere
(unelte acționate manual), unelte manuale de
tăiat napi, unelte manuale pentru demontarea
anvelopelor, instrumente de găurit acționate
manual, ferăstraie cu coardă (unelte acționate
manual), aeratoare pentru gazon (unelte
acționate manual), tăvălugi pentru netezirea
gazonului (unelte acționate manual), perii de
sârmă (unelte acționate manual), rindele de
fasonat, ferăstraie (unelte acționate manual),
discuri de șlefuit (unelte acționate manual),
matrițe de decupat (unelte acționate manual),
greble pentru gazon (unelte acționate manual),
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pietre abrazive (unelte acționate manual), perii
din oțel (unelte de mână), burghie rotative (unelte
acționate manual), dispozitive pentru tunderea
marginii de gazon (unelte acționate manual),
unelte de tăiat țiglă (unelte manuale), unelte,
acționate manual, pentru silvicultură, unelte și
instrumente de ascuțit, acționate manual.
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, 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, echipament pentru
scufundări, magneti, materiale înregistrate,
aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, componente electrice și
electronice, antene și componente, cabluri și fire,
circuite electrice și circuite imprimate, aparate
de înregistrare de date, dispozitive de control și
regulatoare, dispozitive de măsurare, dispozitive
de testare și controlul calității, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
instrumente pentru măsurarea distanțelor și
dimensiunilor, instrumente pentru măsurarea
electricității, instrumente pentru măsurarea
greutății, instrumente pentru măsurarea
temperaturii, instrumente pentru măsurarea
timpului (exceptând ceasuri și ceasornice),
instrumente pentru măsurarea vitezei, lasere,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
potențiatoare optice, alarme și echipamente de
avertizare, aparate de semnalizare, dispozitive
de control al accesului, echipamente de protecție
și siguranță, aparate de copiere, cabluri de
semnal pentru it/av și telecomunicații, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), echipamente de comunicare,
dispozitive audio și receptoare radio, dispozitive
de afișare, receptoare de televiziune și
dispozitive pentru film și video, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor,
calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator, distribuitoare de bilete, periferice
adaptate pentru a fi folosite cu calculatoare
și dispozitive inteligente, terminale de plată,
dispozitive de distribuire și sortare a banilor,

antene folosite, de asemenea, ca și aparate
de comunicație, echipament de comunicație
punct-la-punct, echipamente de radiodifuziune,
rețele de calculatoare și echipament pentru
comunicarea datelor, telefoane, telefoane
digitale, telefoane mobile, telefoane fără fir,
telefoane voip, telefoane de mașină, huse pentru
telefoane, baterii pentru telefoane, telefoane
mobile braille, căști pentru telefoane, adaptoare
pentru telefoane, etuiuri pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, software pentru
telefoane inteligente, programe pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile,
suporturi pentru telefoane mobile, carcase
pentru telefoane inteligente, afișaje pentru
telefoane mobile, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane mobile,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, huse
pentru telefoane (special adaptate), baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, memorii
externe pentru telefoane celulare, cabluri usb
pentru telefoane mobile, staţii de andocare
pentru telefoane mobile, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ochelari, huse din piele pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, protecții de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente,
telefoane inteligente sub formă de ceas de
mână, microfoane de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, protecții de ecran sub
formă de folii pentru telefoane mobile, brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, tablete, tablete grafice,
tablete digitale, suporturi de tablete adaptate
pentru folosirea în automobile, laptopuri, huse
pentru laptopuri, genți adaptate pentru laptopuri,
suporturi adaptate pentru laptopuri, stații de
andocare pentru laptop, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, huse pentru calculatoare de
tip laptop, plăci pentru pc, carduri pentru pc,
memorii usb, cabluri usb, încărcătoare usb,
adaptoare usb, usb hub-uri, routere wireless,
routere usb fără fir, huse de videocamere,
huse pentru tablete, huse pentru pagere,
huse adaptate pentru calculatoare, huse pentru
discuri de calculator, huse pentru calculatoare
tabletă, huse pentru cd-playere, huse pentru dvd
playere, huse pentru tastaturi de calculator, huse
pentru aparate de fotografiat, huse adaptate
pentru calculatoare netbook, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate pentru
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telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru ecrane de calculatoare, căști, căști
stereo, căști antifonice, căşti auriculare, căști
audio, căști de ciclism, căști de protecție,
căști pentru motocicliști, căști pentru șoferi,
lentile pentru selfie-uri, suporturi pentru selfie
(monopoduri manuale), suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
incarcatoare, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru mașini electrice, încărcătoare pentru
țigarete electronice, încărcătoare pentru joystick-
uri, aparate de fotografiat, fotocopiatoare,
difuzoare, aparate stereofonice, boxe portabile,
boxe de calculator, boxe de monitor, suporturi
pentru boxe, microfoane, periferice adaptate
pentru a fi folosite la calculatoare, mouse
(periferice de calculator), componente de
calculator periferice fără fir, dispozitive periferice
pentru reproducerea de date, baterii, baterii
reîncărcabile, baterii externe, baterii solare,
carcase de acumulatoare, carcase pentru
camere, carcase pentru dischete, carcase
pentru aparate electrice, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate
digitale de înregistrare de benzi audio,
instrumente pentru reducerea zgomotului în
sisteme pentru înregistrarea de semnale audio,
tastaturi, tastaturi multifuncționale, tastaturi
de calculatoare, sisteme electronice de bord
pentru asistență la parcare, dispozitiv de
comandă pentru parcarea automată a mașinilor,
aplicații de calculator pentru parcarea automată
a vehiculelor, sisteme electronice de bord
în vehicule terestre pentru asistență la
parcare, senzori, senzori de proximitate, senzori
de impact, senzori de mișcare, dispozitive
senzoriale digitale, senzori de poziție cu
led, senzori optici de determinare a poziției,
blitzuri (fotografie), televizoare, televizoare
digitale, televizoare cu plasmă, televizoare
de mașină, suporturi pentru televizoare,
decodoare pentru televizoare, ieșiri pentru
televizoare, telecomenzi pentru televizoare,
aplicație software pentru televizoare, televizoare
uhd (ultra înaltă definiție), televizoare de
înaltă definiție (hdtv), televizoare cu diode
electroluminescente (led), televizoare cu dmb
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
ecran cu cristale lichide (lcd), joystick-uri pentru
calculator, joystickuri adaptate pentru telefoane
inteligente, joystick-uri pentru calculatoare, nu
pentru jocuri video, console pentru căști,
console de mixaj audio, ochelari, ochelari 3d,
ochelari inteligenți, radiouri, radiouri portabile,
radiouri dab, radio (aparate de -) pentru
vehicule, butoane de sonerie, sonerii electrice,
sonerii de alarmă, termometre, aparate pentru

măsurarea temperaturii, de uz casnic, difuzoare,
aparate de semnalizare, aparate de securitate
pentru procesarea semnalelor audio, aparate și
instrumente pentru recunoașterea indicatoarelor
rutiere, echipamente și instrumente de
salvare, aparate și instrumente electrice și
electronice de securitate, aparate și instrumente
de semnalizare, aparate de control contra
incendiului, discuri reflectorizante individuale
pentru prevenirea accidentelor de circulație,
benzi adezive de securitate (codificate), benzi
adezive de securitate (magnetice), conuri de
trafic, echipament de siguranță pentru stingerea
incendiilor din păduri, echipamente de avertizare
în caz de urgență pentru autostrăzi, oglinzi de
semnalizare, etichete electronice de siguranță,
etichete electronice, mănuși rezistente la foc,
măști de oxigen, nu de uz medical, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, indicatoare de siguranță, sisteme
de stingere a incendiilor, cartele codificate cu
caracteristici de securitate pentru identificare,
costume de zbor ignifuge, curele de siguranță
(altele decât cele pentru scaune de vehicule sau
echipament sportiv), încălțăminte de protecție
împotriva accidentelor și focului, încălțăminte de
protecție (împotriva accidentelor sau vătămării),
încălțăminte de protecție contra accidentelor,
iradierii și incendiilor, încălțăminte de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
încălțăminte de protecție împotriva deversărilor
de substanțe chimice, încălțăminte de protecție
împotriva iradierii, încălțăminte de protecție
împotriva pericolelor biologice, incaltaminte de
protectie impotriva incendiilor, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
protecția capului, măști de protecție pentru
muncitori, ecrane faciale de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, afișaje
care se pot purta ca îmbrăcăminte, rame
de ochelari fără brațe, ochelari de protecție
pentru protejarea ochilor, ochelari de protecție,
apărătoare împotriva orbirii, mănuși din
azbest pentru protecția împotriva accidentelor,
mănuși de protecție împotriva accidentelor
sau vătămărilor, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, măști respiratorii, altele decât cele
pentru respirație artificială, filtre pentru măști
respiratorii, afișaje fixate pe cap, măști de
protecție pentru căști de protecție, plase de
protecție împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
de protecție contra accidentelor, iradierii și
incendiilor, dispozitive de protecție, de uz
personal, împotriva accidentelor, măști de
protecție pentru sudură, măști de sudură, articole
de protecție care servesc la acoperirea capului
pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor,
apărători pentru gambă pentru prevenirea
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accidentelor (altele decât articolele sportive
sau piesele de îmbrăcăminte sport), veste
de salvare reflectorizante, geci de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
curele de susținere pentru muncitori, cotiere
de protecție folosite pentru prevenirea de
accidente (altele decât articole sportive), scări
de incendiu, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete cu
cipuri rfid integrate, etichete pentru coduri de
bare, codate, etichete cu coduri scanabile,
etichete de identificare (codificate), șepci
de protecție, mănuși de latex de unică
folosință pentru laborator, mănuși de plastic
de unică folosință pentru laborator, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, mănuși de uz industrial pentru
protecție contra razelor x, mănuși de uz
industrial pentru protecție împotriva vătămărilor,
pături de supraviețuire, pături ignifuge, măști
antipoluare pentru protecție respiratorie, măști
de protecție împotriva prafului, măști de
protecție, măști pentru respirație, cagule de
protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva pericolelor biologice,
îmbrăcăminte de protecție confecționată din
materiale antiglonț, îmbrăcăminte de protecție
împotriva focului, scuturi pentru protejarea
corpului împotriva loviturilor, genunchiere pentru
muncitori, îmbrăcăminte de siguranță de
mare vizibilitate, îmbrăcăminte specială pentru
laborator, combinezoane termice de protecție
împotriva accidentelor sau vătămărilor, platforme
de software de calculator pentru rețele
sociale, aplicație software pentru servicii
de rețele sociale prin internet, software
de comunicare, rețelizare și rețele sociale,
aparate și instrumente științifice și de
cercetare, software de calculator descărcabil,
software pentru mesagerie on-line, instrumente
pentru producerea de fotografii, software
care permite transmisia de fotografii către
telefoane mobile, software pentru organizarea
și vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
panouri electronice pentru afișarea de mesaje,
software pentru redirecționarea mesajelor,
suporturi de înregistrare magnetice, discuri de
înregistrare, software de mesagerie instantanee
descărcabil.aplicații software descărcabile
pentru telefoane inteligente, aplicații pentru
recuperarea de informații, aplicații software
pentru telefoane mobile, software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, aplicații de
birou și de întreprindere, software pentru
aplicații web și servere, aplicații descărcabile

destinate utilizării cu dispozitive mobile, aplicații
mobile care pot fi descărcate destinate
utilizării cu dispozitive de calculator portabile,
software bancar, software de comunicare pe
calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și
să efectueze tranzacții bancare, buletine
informative descărcabile, publicații electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile
sub formă de reviste, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, programe de
jocuri pe calculator descărcate de pe internet
(software), programe de calculatoare (software
descărcabil), software de calculator descărcat de
pe internet, cărți electronice descărcabile, cărți
electronice descărcabile în domeniul cursurilor
de golf, ziare electronice descărcabile, rapoarte
electronice descărcabile, fișiere multimedia
descărcabile, fișiere cu muzică descărcabile,
fișiere cu imagini descărcabile, economizoare
de ecran descărcabile pentru calculatoare,
software pentru economizor de ecran, broșuri
electronice descărcabile, materiale descărcabile
pentru cursuri didactice, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, carduri bancare
codificate, carduri bancare tipărite (codificate),
carduri bancare tipărite (magnetice), terminale
computerizate pentru uz bancar, mașini de
identificare devize.
10. Măști chirurgicale, măşti sanitare de
uz medical, măști utilizate de personalul
medical, măști de protecție utilizate de
persoane care lucrează în domeniul medical,
brățări de uz medical, comprese pentru
susținerea corpului, comprese termoelectrice,
articole ortopedice, materiale pentru suturi,
sfigmomanometre, recipiente pentru biberoane,
tetine, cuverturi electrice pentru uz
medical, prezervative, dispozitive contraceptive
echipament stomatologic, aparate și instrumente
medicale, dinți artificiali, consumabile de uz
stomatologic și/sau pentru tehnică dentară,
dispozitive medicale de uz stomatologic și/
sau pentru tehnică dentară, aparate de uz
stomatologic și/sau pentru tehnică dentară.
instrumente pentru curățarea urechilor, aparate
pentru masaje estetice, tetine de biberon,
dispozive de închidere pentru biberoane,
suporturi pentru platfus, încălțăminte ortopedică,
forcepsuri, mănuși pentru masaj, mănuși de uz
medical, dispozitive auditive, dispozitive pentru
protecția auzului, aparate terapeutice cu aer
cald, pungi cu gheață pentru uz medical,
incubatoare pentru nou-născuți, aparate de
masaj, centuri pentru gravide, saltele pentru
naștere, comprese abdominale, perne electrice
pentru uz medical, perne contra insomniei,
bureți chirurgicali, linguri pentru administrarea
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medicamentelor, stetoscoape, brancarde pentru
bolnavi, comprese termice pentru prim ajutor,
dispozitive pentru curățarea limbii, aparate și
instrumente veterinare, măști de anestezie,
măști respiratorii chirurgicale, termometre de uz
medical, pungi cu apă pentru uz medical, bazine
igienice, inele pentru erupția dentară, proteze
pentru picior (atele), inele antireumatismale,
dopuri de urechi (pentru protecția urechii),
cearceafuri absorbante pentru incontinență,
dopuri de urechi pentru dormit, dopuri de urechi
pentru protecție împotriva zgomotelor, aparate și
instrumente chirurgicale, instrumente ajutătoare
pentru sex, păpuși gonflabile (păpuși sexuale),
jucării erotice, dispozitive pentru activitatea
sexuală, articole pentru activitatea sexuală,
aparate pentru activitatea sexuală, vibratoare
sub formă de accesorii sexuale pentru adulți, bile
benwa, sub formă de accesorii sexuale pentru
adulți, dispozitive de mărire a penisului, sub
formă de accesorii sexuale pentru adulți, vagine
artificiale sub formă de accesorii sexuale pentru
adulți, penisuri artificiale sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, stimulente sexuale
pentru adulți, aparate, dispozitive și articole
pentru activitatea sexuală, penisuri artificiale
(stimulente sexuale pentru adulți).aparate de
exerciții de uz terapeutic, greutăți pentru exerciții
fizice (adaptate pentru uz medical), instrumente
de masaj manual, role de spumă pentru
masaj, dispozitive pentru masajul corporal,
echipament pentru exerciții fizice, echipament de
fizioterapie și de recuperare, benzi de alergare
pentru uz medical folosite pentru exercițiile
fizioterapeutice, aparate pentru exerciții fizice de
uz terapeutic, aparate de antrenare a mâinilor,
de uz terapeutic, aparate de vâslit pentru exerciții
fizice (pentru uz medical), mașini pentru urcarea
scărilor folosite în terapii medicale, monitoare
pentru compoziția corporală, dispozitive pentru
monitorizarea grăsimii din organism, dispozitive
pentru măsurarea pulsului.
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, aprinzătoare, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații
nucleare, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, dispozitive de
iluminare ale vehiculelor și reflectoare, aparate
electrice de buzunar pentru încălzit mâinile,
aparate pentru încălzit paturi, căști pentru uscat

părul, uscătoare de mâini, uscătoare de păr
portabile, uscătoare de păr, uscătoare fixe
de păr, sisteme hvac (încălzirea, ventilarea și
climatizarea aerului), echipament de tratare a
aerului, sisteme hvac pentru vehicule (încălzirea,
ventilarea și climatizarea aerului), aparate de
aer condiționat montate pe ferestre, aparate de
aer condiționat portabile, aparate de climatizare,
aparate mobile de aer condiționat, filtre pentru
aer condiționat, ventilatoare de aer condiționat,
instalații pentru răcirea aerului, instalații de
climatizare, aparate de aer condiționat cu motor
prin inducție (de uz industrial), aparate de
aer condiționat de tip central, aparate de
aer condiționat de uz comercial, aparate de
aer condiționat de uz industrial, aparate de
încălzit, benzi de încălzire electrice, aparate de
ventilare, difuzoare de aer, covoare încălzitoare,
cabluri electrice pentru încălzire, boilere pentru
încălzire centrală, instalații de aerisire, hote
pentru eliminarea fumului, hote pentru aparate
de ventilare, instalații de filtrare a aerului,
încălzitoare cu gaz propan, încălzitoare electrice
pentru picioare, pături electrice, instalații de
răcire, instalații de ventilare, instalații de încălzire
centrală, instalații de încălzire centrală pe gaz,
instalații de încălzire cu gaz, instalații de
încălzire prin pardoseală, radiatoare electrice,
ventilatoare de cameră, ventilatoare, unități
de încălzire, băi de abur, saune și spa-
uri (bazine), echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, fântâni arteziene,
sisteme de irigare și stropire cu apă, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, congelatoare, aparate de
refrigerare, frigidere electrice, frigidere portabile,
calorifere portprosop, radiatoare, radiatoare
(încălzire), autoclave electrice utilizate în
sterilizare, autoclave (sterilizatoare), autoclave
pentru sterilizare, autoclave de sterilizare
de uz medical, instalații pentru sterilizare,
aparate pentru sterilizarea aerului, recipiente
sub presiune pentru sterilizare, instalații de
sterilizare pentru instrumente medicale, pungi
de unică folosință pentru sterilizare, aparate
de sterilizare pentru instrumente chirurgicale,
aparate de sterilizare pentru uz medical, instalații
de sterilizare cu ultraviolete (aparate de tratare
a apei), instalații de sterilizare chimică (aparate
de tratare a apei), aparate de sterilizare
cu abur, de uz medical, sterilizatoare pentru
periuțe de dinți, sterilizatoare cu ultrasunete
de uz casnic, dozatoare de dezinfectante
pentru băi, distribuitoare de dezinfectante
pentru toalete, ventilatoare de aspirație, lămpi
electrice, lămpi fluorescente, lămpi solare,
lămpi cu led, difuzoare (iluminat), brichete
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pentru aprinderea gazului, aprinzătoare de gaz,
lămpi de iluminat, lanterne pentru iluminat,
lanterne de biciclete, lanterne pentru scufundări,
faruri pentru automobile, lanterne pentru cap,
lumini led pentru iluminatul public, felinare,
benzi cu led, luminatoare led, reflectoare de
scenă, plafoniere, lămpi cu gaz, lămpi cu
ulei, lămpi portabile (pentru luminat), lămpi
de siguranță, reflectoare de lămpi, încălzitoare
de buzunar, termoplonjoare, lămpi cu raze
ultraviolete (care nu sunt de uz medical),
proiectoare pentru vehicule, aparate de filtrare a
apei, sterilizatoare de apă, boilere, încălzitoare
de apă, cazane electrice, boilere pe gaz,
încălzitoare de apă solare, incalzitoare de
apa (portabile), dușuri portabile, cutii frigorifice,
electrice, recipiente frigorifice, aparate de
încălzire cu gaz, încălzitoare electrice mobile
pentru utilizare în corturi, rulote şi autorulote,
dezumidificatoare, dispozitive de încălzire cu
ventilator, toalete transportabile, regulatoare de
gaz, grătare mari în aer liber, gratare pe gaz,
grătare cu cărbune, sobe, aragazuri de voiaj,
sobe portabile pe gaz, cuptoare pe gaz, cuptoare
portabile pe gaz, ochiuri pentru maşini de gătit cu
gaz, cuptoare electrice, plite electrice portabile,
plăci de gătit electrice, plite, grătare electrice
(aparate pentru gătit), grătare alimentate cu
gaz (aparate de gătit), aparate de prăjit pâine,
aparate pentru sandvișuri (prăjitoare), prăjitoare
de pâine electrice, fierbătoare electrice, ibrice,
distribuitoare de apă, arzătoare, boilere și
încălzitoare, șemineuri, boilere cu acumulare,
arzătoare pentru acetilenă, generatoare de
acetilenă, sisteme postcombustie sub formă
de piese pentru cuptoare, cazane pentru
încălzirea aerului, instalații pentru încălzirea
aerului, aparate de încălzire a aerului, arzătoare
cu alcool, arzătoare de alcool pentru laborator,
echipamente pentru instalații de produs vapori,
mașini pentru generare de ceață artificială,
mașini pentru generare de fum artificial, instalații
automate pentru transportat cenușă, oale de
gătit sub presiune, electrice, aparate pentru
încălzirea biberoanelor pentru bebeluși, furnale,
dispozitive de aprindere pentru grătare, cuptor
cu vatră mobilă, țevi pentru cazane de încălzire,
cazane sub formă de componente pentru
instalații centrale de încălzire, cazane pentru
instalații centrale de încălzire, boilere pentru
instalații de alimentare cu apă caldă, cazane
pentru sistemele de încălzire, aparate de prăjit
cu aer, aparate pentru gătit în aer liber, aparate
pentru deshidratarea resturilor alimentare,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru încălzirea alimentelor, aparate
de încălzit lapte, aparate pentru menținerea
caldă a băuturilor fierbinți, aparate de preparat

spumă în timpul încălzirii laptelui, aparate pentru
gătirea alimentelor, aparate pentru afumarea
alimentelor, mașini automate pentru prepararea
pâinii de uz casnic, instalații automate pentru
prepararea cafelei, aparate pentru încălzirea
mancării pentru bebeluși, cuptoare de brutărie,
cuptoare de copt pentru uz casnic, grătare pentru
friptură, grătare afumătoare, aparate pentru
răcirea băuturilor, răcitoare electrice de băuturi
folosite în automobile, distribuitoare electrice
de băuturi, mangaluri, mașini de făcut pâine,
mașini de făcut pâine, de uz industrial, bare
de aer folosite la uscătoare, uscătoare de aer,
aparate pentru uscarea hranei pentru animale,
aparate de uscare, uscătoare automate de
lenjerie, aparate pentru uscarea fibrelor chimice,
mașini de uscat haine, aparate de uscat haine
(uscare la cald), instalații de uscat haine (uscare
la cald), aparate pentru deshidratare, dulapuri
de uscare, aparate și instalații de uscare,
aparate pentru uscarea furajelor, mașini de
uscat pentru agricultură, cuptoare de uscare,
rafturi de uscare, mașini electrice de uscat
rufe (uscare la cald), uscătoare de haine,
electrice, de uz casnic, mașini electrice de
uscat vase de uz menajer, mașini electrice de
uscat pentru spălătorii (uscare la cald), aparate
de uscat electrice de uz menajer, uscătoare
de rufe electrice de uz menajer, uscătoare
de încălțăminte electrice, uscătoare de pantofi
electrice de uz menajer, încălzitoare electrice
pentru prosoape, uscătoare la cald pentru rufe,
uscătoare (cu aer cald pentru uscat rufe),
uscătoare cu aburi, uscătoare cu aer comprimat
prin refrigerare, mașini pentru uscarea placajului,
cuptoare ce utilizează câmpuri de radiofrecvență
pentru uscare, aparate pentru uscat portabile
(uscare la cald), uscătoare electrice de rufe,
instalații industriale pentru uscare, mașini
industriale de uscat vase, uscătoare încălzite
pentru prosoape, stelaje încălzite pentru uscarea
prosoapelor, aparate pentru uscarea recoltelor,
aparate de uscare pe gaz, mașini cu gaz pentru
uscat rufe, fiare de călcat cu aburi pentru articole
vestimentare, uscătoare pentru tapiserie (de uz
casnic), huse ajustabile din materiale textile
pentru capete de fiare de călcat cu aburi pentru
articole vestimentare, hote de extracție pentru
uscătoare de nutreț, aparate electrice utilizate în
uscare, filtre reglabile de grăsime cu deflectoare
căptușite (piese pentru hote de mașini de gătit),
filtre pentru purificarea aerului (piese de mașini
sau instalații de purificare), filtre de aer, filtre de
aer pentru unitățile aparatelor de aer condiționat,
filtre de aer utilizate ca dispozitiv de oprire a
prafului în procesele industriale, filtre de aer
utilizate ca aparate de extracție a prafului în
procesele industriale, aparate de filtrare a apei
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potabile, filtre pentru vârtejurile de praf, filtre
de praf, filtre electrice de cafea, filtre electrice
pentru purificarea apei, de uz menajer, filtre
de aer electrostatice, filtre electrostatice pentru
filtrarea apei, filtre pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), aparate de filtrare
pentru instalațiile de alimentare cu apă, cutii cu
filtru pentru purificarea apei, elemente de filtrare
pentru ventilele de aerisire ale rezervoarelor
de alimentare cu apă, elemente de filtrare
pentru preaplinul rezervoarelor de alimentare
cu apă, combinații filtru-motor pentru acvarii,
filtre pentru hotele de extracție a aerului,
filtre pentru purificarea aerului, filtre pentru
curățarea aerului, filtre folosite pentru curățarea
gazelor (componente de instalații casnice sau
industriale), șemineuri din metal turnat, șeminee
electrice, vatre de foc cu etanol, grilaje frontale
pentru șeminee (de uz casnic), grătare pentru
foc (de uz casnic), grilaje metalice pentru
șeminee (uz casnic), vetre pentru foc, apărătoare
pentru șemineuri, piese pentru șemineuri, inserții
pentru șemineuri sub formă de arzătoare de
combustibili solizi, inserții pentru șemineuri sub
formă de sobe, grilaje pentru șeminee cu
combustibil solid, huse adaptate pentru șeminee
portabile, componente ceramice cu efect de
combustibil sub formă de piese și accesorii
pentru șeminee, grătare de cămine, grilaje,
schimbătoare de căldură pentru șeminee, placări
pentru focare de șemineuri, cămine electrice
portabile, vetre pentru foc portabile, șeminee
artificiale care imită șemineele cu cărbune (de
uz casnic), șeminee artificiale care imită soba
cu lemne (de uz casnic), hote aspirante pentru
șemineuri, hote de extracție a aerului folosite
împreună cu mașinile de gătit, ventilatoare
pentru șemineuri, sisteme de extracție pentru
șemineuri, canale de fum pentru șemineuri,
hote de evacuare (hote de bucătărie), hote de
extracție pentru bucătărie, filtre pentru aparatele
de extragere a fumului, filtre pentru aparatele
de extragere a gazelor, ventilatoare folosite
în caz de incendiu pentru evacuarea gazelor,
ventilatoare folosite în caz de incendiu pentru
evacuarea fumului, fitinguri pentru canale de
fum, aparate de curățare cu gaze de ardere,
canale de gaze, canale de fum pentru aparate de
încălzire, țevi de fum pentru boilere, canale de
fum pentru aparate de ventilare, canale de fum
prevăzute cu extractoare, condensatoare de gaz
(altele decât cele care sunt organe de mașini),
aparate de recuperare a gazelor, schimbătoare
de căldură pentru eliminarea gazelor de
eșapament, schimbătoare de căldură pentru
eliminarea gazelor de ardere, aparate de încălzit
cu tiraj încorporat, hote cu ventilator pentru
cuptor, hote de extracție pentru aragazuri, hote

(hote de extracție, de uz casnic), registre pentru
evacuarea fumului, unități de evaporare cu
ardere submersă, coșuri combinate telescopice,
ventilatoare eoliene, aparate de aerare, clapete
de reglaj a debitului de aer, aparate pentru
circularea aerului, panouri de aer condiționat,
utilizate pentru camere frigorifice, clapete pentru
controlul aerului, dispozitive pentru răcirea
aerului, perdele de aer, perdele de aer pentru
ventilație, instalații de distribuție a aerului,
odorizante electrice de priză, centrale de tratare
a aerului, instalații pentru gestionarea aerului,
instalații pentru recuperarea căldurii de aer,
rotoare de aer pentru ventilație, dispozitive de
inducție de aer (ventilație), purificatoare de
aer pentru cărucioare de copii, aparate pentru
recircularea aerului, aparate pentru separarea
de aer, brichete pentru lumânări, aprinzătoare
cu gaz pentru uz casnic, aprinzătoare electrice,
aprinzătoare prin frecare pentru aprinderea
becurilor bunsen, brichete pentru aprinderea
gazului, dispozitive de aprindere a grătarelor,
dispozitive de aprindere pentru sobe cu gaz,
lămpi pilot pentru aparate cu aprindere de
gaze, brichete piroforice, altele decât cele
pentru fumători, brichete piezoelectrice (altele
decât pentru fumători), echipament pentrru
procesare chimică, epurare și purificare a
gazelor, cuptoare și vetre industriale (nu pentru
alimente sau băuturi), reactoare biologice pentru
limpezirea apelor reziduale industriale, aparate
vaporizatoare pentru haine, instalații industriale
pentru filtrarea lichidelor, instalații pentru călire,
instalații pentru colectarea gazelor, dispozitive
de spălare pentru reținerea impurităților din
metale topite, instalații de purificare a uleiului,
coloane de rafinare pentru distilare, aparat
decantor pentru deșeuri, instalații de evacuare
a apelor reziduale, instalații de epurare a
apelor uzate (purificare), instalații pentru tratarea
combustibililor și a moderatorilor nucleari,
centrale de cogenerare, generatoare nucleare,
instalații pentru centrale nucleare, reactoare
nucleare, vase de presiune ale reactorului, pături
electrice de încălzire, care nu sunt utilizate în
scopuri medicale, perne de încălzire neelectrice,
altele decât cele de uz medical, uscătoare pentru
față care folosesc aer cald, uscător pentru mâini
care folosește un jet de aer cald care usucă,
ventilatoare electrice de uz personal, încălzitoare
electrice pentru picioare (altele decât cele pentru
uz medical), încălzitoare electrice pentru picioare
(de uz personal), uscătoare electrice pentru
mâini, aparate electrice pentru uscat mâinile
pentru lavabouri, uscătoare de mâini electrice cu
aer cald, termofoare electrice, pernițe electrice
pentru încălzire, altele decât cele de uz
medical, tigăi electrice pentru încălzirea patului,
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uscătoare de păr electrice, pernuțe electrice de
încălzire, altele decât cele pentru tratamente
medicale, articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, de uz medical, îmbrăcăminte încălzită
electric pentru protecție împotriva accidentelor
sau vătămărilor, uscătoare electrice cu aer
cald pentru față, huse din materiale textile
adaptate pentru sticle cu apă caldă, saci electrici
pentru încălzirea picioarelor, aparate pentru
înghețarea aerului, instalații pentru congelarea
aerului, aparate pentru congelarea alimentelor,
răcitoare de acvariu, mașini automate de făcut
gheață pentru frigidere, răcitoare pentru sticle
(aparate), lăzi frigorifice, aparate de distribuire
a apei purificate și răcite, instalații de răcire
care fac parte din instalațiile de răcire a apei,
serpentine (elemente de instalații de distilare,
de încălzire sau de răcire), serpentine sub
formă de componente ale instalațiilor de răcire,
serpentine de răcire, combine frigorifice, aparate
combinate de producere și de distribuire de
gheață, unități frigorifice comerciale, instalații de
răcire pentru clincheri de ciment, aparate pentru
răcire, aparate și instalații pentru răcire, aparate
de refrigerare pentru lichide, aparate de răcire
pentru matrițe, aparate pentru bronzat folosite în
solarii, nu de uz medical, solarii, altele decât cele
de uz medical, lămpi pentru bronzat, aparate de
bronzat orizontale, aparate de bronzat (lămpi),
solare, cabine de bronzare, aparate cu raze
ultraviolete pentru bronzarea feței, aparate cu
raze ultraviolete pentru bronzarea întregului
corp, lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
cosmetice, aparate de bronzat orizontale cu
raze ultraviolete, de uz cosmetic, lămpi cu
raze ultraviolete, care nu sunt utilizate în scop
medical, dispozitive de purjare de aeru folosite
împreună cu instalațiile de distribuire a apei,
dispozitive de purjare de aer folosite împreună
cu instalațiile de alimentare cu apă, aparate
automatice de distribuirea apei, aparate de
încălzire pentru acvarii, aparate automate de
adăpare a vitelor, instalații automate de adăpare
a bovinelor, instalații automate de adăpare a
porcinelor, instalații automate de irigare pentru
plante, instalații automate de adăpare a păsărilor
de curte, sisteme de tratare a apei de balast,
circulatoare (încălzitoare de apă), mânere de
clapete de acționare pentru rezervoare de
closet, clapete de acționare pentru rezervoare
de closet, camere curate (instalații sanitare),
rezervoare pentru closet, instalații pentru răcirea
apei, cilindri pentru încălzirea apei, ventile de
aer pentru instalațiile de încălzit cu aburi,
aparate pentru controlul alimentării cu apă,
supape cu bilă, turnuri de răcire cu evaporare,
evaporatoare, supape cu flotor (robinete cu

plutitor), economizoare de combustibil, valve
de control de nivel, supape regulatoare de
nivel în rezervoare, supape acționate manual
pentru lucrari de instalații, mecanisme pentru
controlarea nivelului fluidelor în rezervoare
(ventile), ventile de amestec (robinete), ventile
de amestec (robinete) pentru chiuvete de baie,
ventile de amestec (robinete) pentru chiuvete,
regulatoare de presiune pentru conductele de
gaz, regulatoare de presiune pentru țevi de
apă, aparate pentru reducerea presiunii folosite
la instalațiile de gaz, aparate pentru reducerea
presiunii folosite la dispozitivele de încălzire a
apei, aparate pentru reducerea presiunii, care
fac parte din sistemele de distribuție a apei,
supape reductoare de presiune (aparate de
siguranță) pentru aparatura din sistemele de
gaz, supape reductoare de presiune (aparate
de siguranță) pentru conductele de gaz, supape
reductoare de presiune (aparate de siguranță)
pentru aparatura din sistemele de apă, supape
reductoare de presiune (aparate de siguranță)
pentru conductele de apă.
12. Vehicule și mijloace de transport, părți și
accesorii pentru vehicule, vehicule acvatice,
vehicule pneumatice și spațiale, vehicule
terestre și mijloace de transport, dispozitive și
echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, roți și pneuri și șenile
pentru vehicule, motorizări, inclusiv motoare
pentru vehicule terestre, piese ornamentale de
interior pentru automobile, vehicule, cărucioare
acționate manual și furgoane, mijloace de
transport, vehicule pe șine, joystick-uri pentru
vehicule, biciclete, cadre pentru vehicule pe
două roți, semnalizatoare pentru biciclete, roți
ajutătoare pentru bicicletă, șei de bicicletă,
ghidoane pentru vehicule pe două roți, pompe de
biciclete și vehicule pe două roți, pedale pentru
vehicule pe două roți, garnituri pentru frână
pentru vehicule, trotinete (vehicule), scutere
pentru persoane cu mobilitate redusă, vehicule
de locomoţie terestră, pe apă şi pe şine, scutere
electrice, motociclete, scutere electrice cu
autobalans, biciclete pliabile electrice, biciclete
fără pedale (vehicule), biciclete electrice,
mopeduri, cărucioare acționate manual și
furgoane, biciclete electrice, tricicluri, vehicule
electrice, vehicule electrice autopropulsate,
scutere electrice cu o roată, scutere cu
motor, scutere nemotorizate (vehicule), scutere
electrice cu autobalans cu o roată, motociclete
electrice, scutere motorizate pentru persoanele
cu handicap și pentru cei cu dificultăți de
mobilitate, canoe, vâsle pentru canoe, scutere
cu autobalans, biciclete pliabile, biciclete pentru
copii, biciclete motorizate, motoare electrice
pentru vehicule cu două roți, motoare de
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14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri
pentru acestea, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, instrumente
pentru măsurarea timpului, ornamente din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, statuete și
figurine, din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații
ale acestora, brățări de ceas, ceasornice,
ceasuri automate, ceasuri cu cuarț, ceasuri
de birou, ceasuri de buzunar, ceasuri de
damă, ceasuri de mână elegante, ceasuri
electrice, ceasuri din aur, ceasuri digitale,
bijuterii confecționate din metale prețioase,
bijuterii confecționate din pietre semiprețioase,
bijuterii-pandantive, brățări, cercei, butoni de
manșetă, broșe (bijuterii), inele (bijuterii), geme,
diademe, gablonțuri din bronz, coliere din metale
prețioase, coliere (bijuterii), lanțuri (bijuterii),
insigne decorative (bijuterii), medalioane,
medalii, lanțuri de bijuterii, verighete, perle
(bijuterii), pandantive, argint, aur, diamante,
metale prețioase, ceasuri digitale care includ
radiouri, lanțuri metalice pentru chei, lanțuri
de chei din metal prețios, inele pentru chei
(inele de chei cu breloc sau portchei decorativ),
lingou de aur, cutii decorative fabricate din
metale prețioase, articole decorative (bibelouri
sau bijuterii) pentru uz personal, plăci
comemorative, mătănii, monede comemorative,
brelocuri placate cu metale prețioase, misbaha
(mătănii), jetoane metalice utilizate pentru
transportul public, mărgele pentru meditație,
obiecte de artă din argint emailat, obiecte
de artă confecționate din pietre prețioase,
obiecte de artă din aur emailat, trofee statuare
comemorative fabricate din metal prețios, cupe
pentru premii din metale prețioase, monede din
aur, plăci funerare din metale prețioase, brățări
de identificare (bijuterii), aliaje de iridiu, discuri
ceramice utilizate ca jetoane valorice, obiecte de
artă din metale prețioase, bănuți de aramă, cutii
din metale prețioase, trofee confecționate din
aliaje de metale prețioase, trofee confecționate
din metale prețioase, aliaje de argint, obiecte
de artă de argint, monede de colecție, aliaje
de ruteniu, aliaje de rodiu, aliaje de paladiu,
aliaje de osmiu, plăcuțe de identificare din metal
prețios, seturi de monede pentru colecționari,
cutii suvenir din metale prețioase, trofee
placate cu metale prețioase, trofee placate cu
aliaje de metale prețioase, portchei fantezie
din metale prețioase, monede, monede care
nu sunt pecuniare, cadrane (ceasornicărie),

cadrane pentru ceasuri, ceasuri de referință
(ceasuri etalon), sisteme de cronometrare pentru
sport, aparate și instrumente de cronometrie,
instrumente de cronometrare pentru sport
(cronometre), instrumente de ceasornicărie
confecționate din aur, mecanisme de ceasornic,
ace pentru ceasuri, ceasornice cu radio, ceasuri
deșteptătoare, ace de ceasornic, lanțuri de ceas,
coroane pentru ceasuri de mână, sticlă de
ceas, arcuri de ceas, cadrane pentru ceasornice,
casete de prezentare pentru ceasuri, balansiere
(ceasornicărie), cutii de ceas, mecanisme pentru
întoarcerea ceasurilor, brelocuri în formă de
ceas, ceasuri cu lanț, ceasornice și piese de
ceasornic, ceasuri și ceasuri de mână pentru
columbofili, instrumente de ceasornicărie având
mecanisme cu cuarț, ceasuri cu ceramică, brățări
pentru ceasuri de mână, curele din plastic pentru
ceasuri, brățări metalice pentru ceasuri, curele
de ceas din metal, piele sau plastic, curele
de ceas din nailon, curele pentru ceasuri din
clorură de polivinil, curele din materiale sintetice
pentru ceasuri, curele pentru ceas, nu din piele,
ceasuri cu brățară, ceasuri pentru automobile,
ceasuri pentru fusuri orare, eșapamente, ceasuri
de masă, piese de mecanism de ceas, ceasuri
pentru scufundări, mecanisme de ceasuri,
ceasuri de cronometrare, pendule, ceasuri
sportive, cadrane solare, ceasuri de mână
din argint, ceasuri pentru asistente, catarame
pentru curele de ceas, cronometre pentru nave,
ceasornice de călătorie, ceasuri de mână din
platină, oscilatoare pentru instrumente pentru
măsurarea timpului, ceasuri în miniatură, ceasuri
placate cu aur, oscilatoare pentru ceasuri,
oscilatoare pentru pendule, ceasuri mecanice,
ceasuri mecanice cu întoarcere manuală,
ceasuri mecanice cu întoarcere automată,
oscilatoare pentru ceasuri mecanice, curele
de ceas din piele, ceasuri de sincronizare
(ceasuri centrale) pentru controlul altor ceasuri,
ceasornice de sincronizare, închizătoare pentru
ceasuri, ceasornice mici, ceasuri de șemineu,
ceasuri industriale, piese pentru ceasornice,
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive, articole de ceasornicărie, ceasuri
digitale care includ radiouri, indicatori de
durată digitali care afișează temperatura, ceasuri
digitale cu cronometre automate, mecanisme
acționate electronic pentru ceasuri de mână,
ceasuri digitale comandate electronic, ceasuri
deșteptătoare electronice, casete de arc cu
sistem de blocare a axului (ceasornicărie),
orologii stative, brățări metalice extensibile
pentru ceasuri, cronografe destinate utilizării
ca instrumente pentru măsurarea timpului,
cronografe, ceasornice atomice, ceasornice și
ceasuri de mână, ceasuri cu o funcție de

biciclete, discuri de frâne hidraulice pentru
biciclete, scutere electrice.
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memorare, ceasuri care încorporează o funcție
de telecomunicare, ceasuri care conțin o funcție
de joc, ceasuri cu funcție de comunicare
fără fir, ceasuri care conțin o funcție de joc
electronic, pandantive pentru lanțuri de ceas,
ancore (ceasornicărie), ceasuri de mână din
metale prețioase sau placate cu acestea, ceasuri
din metale prețioase, ceasuri din aur laminat,
ceasuri de mână pentru utilizare în aer liber,
ceasuri de mână cu aparate gps, ceasuri cu
embleme, ceasuri de mână cu pedometre,
ornamente pentru urechi sub formă de bijuterii,
cutii muzicale pentru bijuterii, statui din metale
prețioase.
15. Piane, acordeoane, baghete de dirijor,
bandoneoane, armonici, bucine (trompete),
castaniete, instrumente muzicale, cutii
pentru instrumente muzicale, instrumente
muzicale electronice, cutii muzicale, claviaturi
pentru piane, tromboane (instrumente
muzicale), trompete, viori, sintetizatoare,
saxofoane, pipa (chitare chinezești), tamburine,
mandoline, clarinete.chitare, flaute cu cioc
(instrumente muzicale), flaute, pedale pentru
tobe (instrumente muzicale), clape pentru
instrumente muzicale, tastaturi electronice
(instrumente muzicale), chitare electrice,
glockenspiel-uri, sheng (instrumente de
suflat chinezești), instrumente de suflat
din lemn, set de tobe, stative pentru
instrumente muzicale, instrumente muzicale
mecanice, clopoței (instrumente muzicale),
instrumente muzicale electrice, dispozitive
pentru acordarea instrumentelor muzicale,
muștiucuri pentru instrumente muzicale, tastaturi
electrice (instrumente muzicale), claviaturi
pentru instrumentele muzicale, călușuri pentru
instrumente muzicale, basuri (instrumente
muzicale), instrumentele muzicale de stil
occidental, instrumente muzicale controlate
de calculator, acordoare pentru instrumente
muzicale electronice, pene (piese de
instrumente muzicale), instrumente muzicale
electronice, electrice și mecanice.
16. Sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, articole de papetărie și accesorii
educative, hârtie și carton, obiecte de artă
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, adezivi, materiale pentru filtrare
din hârtie, produse de imprimerie, materiale
și mijloace pentru decorare și artă, șervețele
din celuloză, suporturi absorbante de unică
folosință pentru animale de companie, hârtie
absorbantă, șervețele de hârtie pentru uz casnic,
șervețele din celuloză de uz casnic, hârtie
pentru șervețele, șervețele de hârtie, decorațiuni

de hârtie pentru masă, traverse de masă din
hârtie, șervetele de masă din hârtie, lenjerie de
masă din hârtie, hârtie igienică, role de hârtie
igienică, învelișuri din hârtie pentru colaci de
wc, prosoape de hârtie, suporturi de pahare
din hârtie, șervete din hârtie de uz cosmetic,
șervețele din celuloză de uz cosmetic, suporturi
din mucava pentru pahare, individualuri de masă
din hârtie, suporturi din hârtie pentru pahare
de bere, suporturi din hârtie pentru pahare,
suporturi de hârtie pentru pahare de cocteil,
suporturi de masă pentru pahare, confecționate
din carton, căptușeli din hârtie pentru vasul de
toaletă, covorașe absorbante de unică folosință
pentru dresajul animalelor de companie, cârpe
de șters din hârtie, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
șervete de masă, din carton, cartonașe cu nume
pentru mese, individualuri din carton pentru
indicarea amplasării veselei, pancarte de carton,
placarde din hârtie, pancarte din hârtie sau
carton, hârtie pergament, hârtie pentru sertare,
parfumată sau neparfumată, hârtie parfumată
pentru dulapuri, decorațiuni din carton pentru
alimente, fanioane de hârtie, șervețele de masă
din hârtie, dantelă de hârtie, șervețele din hârtie
pentru față, șervețele de hârtie de pus sub cești,
șervețele de toaletă din hârtie, prosoape de
hârtie pentru mâini, învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori, carpete de hârtie pentru cuștile
animalelor de companie, protectoare din hârtie
pentru schimbatul scutecelor, articole decorative
din hârtie pentru centrul mesei, batistuțe de
hârtie, hârtie folosită pe mesele de examinare,
bucăți de material cu textura în relief, utilizate
pentru mărunțiș și pentru a facilita apucarea
acestuia cu mâna, pungi de gunoi din hârtie,
dischete demachiante din hârtie, bavete din
hârtie, role de bucătărie (hârtie), pungi pentru
gătit în cuptorul cu microunde, role de hârtie
pentru case de marcat, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din hârtie, filtre de cafea
din hârtie, prosoape igienice din hârtie pentru
mâini, hârtie aspră (pentru toaletă), produse
pentru față fabricate din hârtie, saci de gunoi
din hârtie (pentru uz casnic), lopățele din carton
pentru eliminarea excrementelor animalelor de
companie, șervețele pentru demachiat, din
hârtie, bavete din hârtie pentru bebeluși, bannere
din hârtie, suporturi pentru halbe de bere,
umbreluțe din hârtie pentru cocteiluri, hârtie
pentru raft, stegulețe din hârtie, foi din hârtie sau
plastic cu control al umidității, pentru ambalarea
produselor alimentare, stegulețe decorative din
hârtie, mașini de birou, echipament pentru
imprimare și legare, albume foto și albume
pentru colecționari, ustensile de corectare
și ștergere, echipament pentru educație/
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învățământ, ustensile de scris și ștampilat,
fișiere, tăvițe pentru instrumente de scris, tăvițe
pentru dosare (articole de birou), notesuri
autoadezive detașabile, cartonașe tipărite pentru
adrese, bibliorafturi de prezentare, autocolante
(articole de papetărie), caiete, invitații (articole
de papetărie), etichete de identificare din
hârtie, umezitoare (articole de birou), hârtie de
probe, dosare cu index, dosare (papetărie),
mape pentru documente, separatoare pentru
dosare (articole de birou), coperți de dosar,
cutii pentru dosare, etichete cu adrese,
panglici pentru imprimante de mână pentru
etichete (articole de birou), deschizător de
scrisori din metale prețioase, cuțite pentru
tăiat hârtie (articole de birou), tăvițe pentru
corespondență, suporturi pentru corespondeță,
hârtie pentru scrisori (produse finite), hârtie
de scrisori, prespapieruri, compartimente mici,
chitanțiere, blocuri (papetărie), ascuțitori de
creioane, cutii pentru creioane, ascuțitori pentru
creioane, mecanice, distribuitoare automate de
adeziv pentru birou, suporturi pentru cartonașe
de baseball, flip-charturi imprimate, etichete
adezive tipărite, dulapuri pentru articole de
papetărie (birotică), șabloane pentru litere, port-
stilouri, paspartuuri pentru poze, din carton,
cerneală pentru marcare care conține materiale
biologice destinate utilizării la autentificarea
obiectelor, cărți poștale nescrise, tăvițe pentru
creioane, suporturi pentru dosare folosite în
papetărie, dosare pentru documente sub formă
de portofel, supracoperte din hârtie pentru
dosare, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi de birou pentru documente, tăvi de
birou pentru documente, hârtie milimetrică,
ornamente decorative pentru partea de sus a
creioanelor, folioscop (flip book), indicatoare de
dată, caiete cu spirală, dispozitive de mărunțire
a cd-urilor, de uz casnic sau profesional, articole
de papetărie din hârtie pentru birou, capse
de birou, separatoare cu litere, hârtie pentru
scrisori, suporturi pentru corespondență, plicuri
manila, articole de birou (cu excepția mobilelor),
coperte din piele pentru cărți, litere și cifre
realizate din hârtie, suporturi pentru cărți, insigne
din carton, suporturi pentru agrafe de hârtie,
albume, produse pentru ștergere, timbre poștale,
sigilii, tușiere, markere fluorescente, carnete
de notițe, matrițe de hârtie parafinată, broșuri,
felicitări, cărți poștale, cornete (de hârtie),
plumiere, mape pentru scris (papetărie), pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, etuiuri pentru pașapoarte,
articole de legătorie, cărți, elemente de legat
cărți, gume de șters, șabloane de ștergere, ziare,
periodice, schițe, hârtie de ambalaj, prospecte,
folii transparente (papetărie), cutii de carton

din fibră, benzi adezive pentru papetărie sau
menaj, instrumente de scris, cărți de desenat
sau de scris, mape tip servietă, furnituri pentru
scris, embleme din hârtie, sigle de firme din
hârtie, panouri indicatoare din hârtie sau carton,
tablete de ceară pentru sigilii, felicitări muzicale,
hârtie luminiscentă, cataloage, calendare, plicuri
(papetărie), manuale, benzi elastice pentru
birou, benzi gumate (papetărie), reproduceri
grafice, lichide corectoare (articole de birou),
fluturași publicitari, folii din plastic pentru
ambalare, formulare (imprimate), fotografii
imprimate, picturi (tablouri) înrămate sau nu,
figurine (statuete) din papier mâché, mucava,
ambalaje din hârtie sau carton pentru sticle,
hârtie de filtru, reproduceri color, coperte
(papetărie), reviste de benzi desenate, suporturi
pentru bani, clișee pentru adrese, hârtie de calc,
blocnotesuri pentru notițe, blocnotesuri, rechizite
școlare, bilete tipărite, carton, carton colorat
(carton colorat), artă murală din carton în 3d, artă
murală din hârtie în 3d, lucrări de artă din hârtie,
publicații imprimate.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele, bastoane, umbrele și parasolare,
blană artificială, blană semiprelucrată, cutii
din piele, port-carduri de piele, materiale din
piele, huse de mobilă, din piele, hamuri
de siguranță pentru copii, articole de voiaj,
bagaje de călătorie, bagaje de mână, borsete,
casete pentru accesorii de frumusețe, cufere
și geamantane, cutii de machiaj, genți,
geamantane, etuiuri pentru carduri de credit
(portmonee), cutii de transport, genți diplomat,
genți din pânză, genți de umăr, genți de
seară, genți de călătorie, genți de cumpărături
din piele, genti de voiaj din materiale
plastice, genți tip sac, genți pentru sport,
port-bebe, mânere de valiză, mini-rucsacuri,
mape pentru foi, huse pentru bagaje, huse
pentru încălțăminte, huse pentru îmbrăcăminte,
pentru voiaj, huse pentru costume, cămăși și
rochii, ghiozdane, gentuțe cosmetice, poșete,
portmantouri, portchei, portmonee de uz general,
portmonee din piele, poșete de mână, portofele,
inclusiv portcarduri, poșete din piele, rucsacuri,
ranițe, poșetuțe, săculețe, serviete, sacoșe
textile pentru cumpărături, valize, portmonee de
piele, mape pentru documente (marochinărie),
truse de voiaj (marochinărie), curele de umăr
din piele, mape pentru documente, genți mici
de voiaj (pentru sejururi scurte), genți de voiaj
pentru îmbrăcăminte sport, geamantane mari
(cufere) de călătorie, portchei din piele, serviete
din piele, suporturi pentru bancnote, portcarduri
(marochinărie), mape (portdocumente), genti
pentru articole de toaleta vandute goale, valize
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pe rotile, truse de toaletă (marochinărie), cutii
din imitații de piele, lădițe pentru cosmetice (fără
conținut), borsete pentru unelte, vândute goale,
umbrele, umbrele de soare, umbrele de golf,
genți sportive, zgărzi pentru animale, imitații de
piele, huse de șa pentru cai, sacoșe pentru
provizii, sacoșe pentru cumpărături, serviete
pentru școlari, curele pentru patine, casete
din piele sau din piele artificială, portbebeuri
pentru transportul copiilor, genți de plajă, articole
vestimentare pentru câini, piei de animale, genți
pentru îmbrăcăminte sport, foi din imitații de
piele pentru manufacturi, foi din piele pentru
manufacturi, articole de piele vândute vrac, piele
sau imitație de piele, piele pentru pantofi, piele
pentru mobilier, șnururi din piele pentru legat
sub bărbie, produse din piele brută de ros
pentru câini, piei de bovine, cutii de pălării din
imitație de piele, membrane de intestine de vițel,
curele de piele pentru bagaje, blănuri vândute
vrac, huse din piele pentru arcuri, etichete din
piele, șevro, piele de căprioară, cu excepția
celei pentru curățare, garnituri de harnașament,
piele netăbăcită și alte tipuri de piei prelucrate
sau semiprelucrate, tefillin (filactere), curele de
umăr, crupe (părți ale crupoanelor), piele brută
sau semiprelucrată, curele din imitație de piele,
piele de poliuretan, piele pentru harnașamente,
garnituri din piele pentru mobile, moleschin
(imitație de piele), curelărie (echipamente pentru
soldați), valve din piele, șireturi din piele, curele
din piele, carton imitație de piele, ținte decorative
pentru materiale din piele, imitații de piele
vândute vrac, șnur de piele, chingi din piele,
piei tăbăcite, recipiente industriale din piele
pentru ambalare, centuri pentru umeri, valtrapuri,
zgărzi pentru pisici, zgărzi pentru animale de
companie, care conțin informații medicale, zgărzi
pentru animale de companie, funde pentru păr
destinate animalelor de companie, piese din
cauciuc pentru scări de șa, măști de față
pentru cabaline, harnașament, ochelari pentru
păsări de curte pentru prevenirea luptelor,
zăbale (harnașament), jambiere și genunchiere
pentru cai, jambiere pentru animale, căpestre
de antrenament pentru cai, traiste atașabile la
gâtul cailor (traiste cu hrană), măști de muște
pentru animale, cuverturi anti-muște pentru cai,
zgărzi electronice pentru animale de companie,
pături și cuverturi pentru animale, îmbrăcăminte
pentru animale, garnituri de harnașament din
fier, îmbrăcăminte pentru pisici, martingale
(piesă de harnașament), lesă pentru lonjare,
lese pentru animale, curele din piele (șelărie),
lese din piele, costume pentru animale, curele
pentru cai care să-i împiedice să roadă gardul
grajdului, genunchiere pentru cai, bice cu mai
multe curele (bice), cravașe de vânătoare,

centuri pentru câini, potcoave pentru cai,
potcoave de cai realizate din plastic, potcoave
metalice, potcoave de cai nemetalice, protecții
pentru copite, zgărzi pentru câini, lese pentru
câini, îmbrăcăminte pentru câini, încălțăminte
pentru câini, lese pentru animale de companie,
harnașamente pentru cai, șei pentru cai, trăgători
de șa, scărițe din metal, scări de șa, curele
pentru pinteni, apărători pentru coada cailor,
apărătoare pentru ochi (harnașament), articole
de șelărie din piele, articole de șelărie, chingi
pentru șei, paturi pentru sei, armături de șa,
cravașe pentru jochei, botnițe, geci pentru câini,
bice, bandaje pentru picioarele cailor, cergi
pentru cai, jambiere pentru cai, harnașamente,
căpestre, articole de îmbrăcăminte pentru cai,
gâtare pentru hamuri la cai, bentițe pentru cai,
frâie (harnașamente), hamuri (harnașament),
zăbăluțe, transportoare pentru animale (genți),
casete din fibre vulcanizate.
20. Adăposturi și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, 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, dispozitive de fixare
nemetalice, garnituri pentru uși, porți și ferestre,
nu din metal, geamanduri, ventile, nu din metal,
încuietori și chei, nu din metal, manechine și
manechini de croitorie, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
oglinzi (sticlă argintată), paturi, așternuturi,
saltele și perne, rame, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, butoaie și
putini, nu din metal, dispozitive de închidere
pentru recipiente (nemetalice), lăzi și palete,
nu din metal, sicrie și urne funerare, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, console (mobilier),
oglinzi (sticlă argintată), piese de mobilier,
os de balenă, cochilii de scoici, chihlimbar,
spumă de mare, perne gonflabile, saltele
pneumatice, perdele decorative din mărgele,
garnituri nemetalice pentru paturi, așternuturi
(cu excepția lenjeriei de pat), culcușuri pentru
animale de interior, coveți nemetalice, cutii de
scule, nemetalice, cutii poștale cu picior (nu
din metal), dopuri de plută pentru sticle, stelaje
de sticle, lăzi de depozitare, mobile decorative
care produc sunete, șezlonguri prevăzute cu
apărătoare de vânt, agățători pentru haine,
umerașe și cuiere pentru haine, cârlige pentru
perdele, cuiere de haine (mobile), cârlige pentru
îmbrăcăminte, suporturi pentru haine, containere
nemetalice, role pentru perdele, vergele de
perdele, șine pentru perdele, inele pentru
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perdele, cordoane pentru perdele draperii, perne
decorative, suporturi (distribuitoare) fixe de
prosoape de hârtie, distribuitoare nemetalice
fixe de șervețele, distribuitoare de prosoape
de hârtie (fixe, nu din metal), cuști pentru
animale de companie, gherghefuri pentru
brodat, statuete din lemn, ceară, ghips
sau din materiale plastice, ecrane pentru
șeminee (mobilă), suporturi de umbrele, socluri
pentru ghivece de flori, tăblii masă, mobilier
de grădină, mese pentru birouri, suporturi
pentru pălării, scaune înalte pentru bebeluși,
numere de casă, nemetalice, neluminoase,
culcușuri pentru animale de companie, plăci de
înmatriculare, nemetalice, cartoteci (mobilier),
obiecte publicitare gonflabile, cutii de scrisori,
din lemn, suporturi pentru ziare, saltele, vase
din plastic pentru ambalare, cutii din materiale
plastice pentru ambalat, recipiente alimentare
transparente pentru utilizarea în ambalarea
pentru comercializare, perne, rafturi de magazin,
rafturi de depozitare, panouri publicitare, firme
din material plastic, polițe, module pentru
depozitare (mobilier), coșuri împletite, rame
pentru fotografii, cleme din plastic pentru
sigilarea pungilor, închizători nemetalice pentru
genți, coșuri din plastic (altele decât coșurile
de gunoi), coșuri din plastic pentru fabricarea
compostului, recipiente din plastic pentru
medicamente, recipiente din materiale plastice
formate termic (altele decât cele pentru uz casnic
și bucătărie), rezemătoare de cap gonflabile,
opritoare din lemn pentru uși, opritoare de
uși din plastic, uși de mobilier (nemetalice),
scaune de birou, scaune cu spătar rabatabil,
șezlonguri pentru transatlantice, paturi, bănci
(mobile), cutii din lemn sau din materiale plastice,
cutii pentru trusouri de nou-născuți (din lemn sau
plastic), lucrări de ebanisterie, dulapuri pentru
haine, mobilier pentru computer, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), cărucioare (mobilier),
scaune, cutii pentru jucării, dopuri de plută,
huse pentru îmbrăcăminte (garderoburi), coșuri
de dormit pentru nou-născuți, perdele de
bambus, șezlonguri, birouri, tetiere (mobilă),
tablouri de agățat chei, polițe pentru biblioteci,
dulăpioare, încuietori nemetalice, altele decât
cele electrice, cadre (rame), capră de tăiat
lemne, mobilier școlar, scaune adaptate pentru
bebeluși, scaune pentru baie, mese, cărucioare
de servit ceaiul, paturi pentru câini, pătuțuri
de voiaj pentru copii, așternuturi pentru
pisici, vitrine, tablouri de afișare, clapete
pentru țevi de drenaj, din materiale plastice,
măsuțe de toaletă, taburete, bancuri de lucru,
taburete pentru picioare, panere (coșuri) pentru
transportarea de obiecte, scări de lemn sau
din materiale plastice, dulapuri de farmacie,

covorașe de protecție, detașabile, pentru
chiuvete, plăcuțe personalizate, nemetalice,
pentru vehicule, plăcuțe de înmatriculare pentru
vehicule (nemetalice), pioneze nemetalice
pentru tapițerie, dibluri nemetalice, cuie fără
floare (știfturi), nu din metal, țarcuri pentru
bebeluși, stâlpi de zgâriat pentru pisici, rafturi
pentru depozitare, perne în formă de u, muluri
pentru mobilier, mulaje din ipsos pentru turnarea
de materiale ceramice, artă murală din lemn
în 3d, obiecte de artă din ipsos, dopuri
nemetalice pentru sticle, închizători de siguranță
rezistente la acțiunea copiilor (nemetalice)
pentru sticle, dopuri combinate din materiale
nemetalice pentru închiderea sticlelor, capace
pentru cutii de scrisori (nu din metal sau
zidărie), capsule (recipiente nemetalice), capace
din plastic pentru conserve, cutii cilindrice, nu
din metal, răchită, coșuri decorative din paie,
figurine cu eroi de acțiune (decorative) din ipsos,
sculpturi din plastic, figurine din lemn, figurine
confecționate din împletituri de ratan, suporturi
pentru cărți.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice
și de toaletă, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
veselă, articole de bucătărie și recipiente,
aspersoare, boluri pentru flori, coșuri de
flori, ghivece de flori, jardiniere, perii pentru
gazon, mănuși de grădinărit, pulverizatoare
pentru furtunuri de grădină, recipiente pentru
flori, stropitori, suporturi pentru flori, vaze,
vaze pentru flori, acvarii și vivarii, articole
pentru controlul dăunătorilor și paraziților,
colivii pentru păsări, boluri pentru peștișori,
litiere pentru animale de companie, aparate
de curățat scame, electrice sau neelectrice,
coșuri de rufe, cârlige de rufe, frânghii pentru
întins rufele, mese de călcat, încălțătoare,
suporturi de uscat haine, suporturi pentru
fiare de călcat, articole de sticlărie, bibelouri
de porțelan, busturi din porțelan, porțelanuri,
lucrări de artă confecționate din ceramică,
lucrări de artă confecționate din cristal, articole
pentru curățarea dentară, aplicatoare cosmetice,
aparate pentru demachiere, neelectrice, aparate
pentru demachiere, electrice, aparat de masaj
pentru pielea capului, aplicatoare de fard, bazine
(recipiente), boluri pentru bărbierit, bureți, bureți
de baie, bureți cosmetici, bureți de toaletă,
căzi, cuve pentru clătit, chiuvete, dispozitive
de demachiere, dispozitive pentru săpun lichid,
dozatoare de gel de duș, dozatoare de săpun,
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dozatoare de săpun de mâini, dozatoare
pentru creme de îngrijire a pielii, dozatoare
pentru șampon, perii de baie, pensule de
uz cosmetic, olițe pentru copii, inele și bare
pentru suportul prosoapelor, pulverizatoare de
parfum, pulverizatoare de uz casnic, pudriere
(goale), portfarduri (accesorizate), piepteni
electrici, piepteni, perii pentru rimel, perii
pentru igiena personală, suporturi pentru bureți,
suporturi de perete pentru săpun, suporturi
de pahare pentru baie, spatule cosmetice,
savoniere, rafturi pentru cosmetice, suporturi
pentru cosmetice, aparat pentru parfumarea
aerului, cutii pentru monezi (pușculițe), pahare,
vase de băut și articole pentru baruri, aparate
de gătit cu aburi, neelectrice, aparate de
gătit sub vid, boluri de sticlă, paie de băut,
periuțe pentru gene, ață dentară, perii, material
pentru perii, material pentru curățare, bureți
metalici, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei folosite în construcții, obiecte
din faianță, căni confecționate din ceramică,
recipiente ceramică, cădițe portabile pentru
nou născuți, coșuri de uz casnic, căni,
mixere neelectrice de uz casnic, deschizătoare
neelectrice pentru sticle, deschizătoare de sticle,
electrice și neelectrice, recipiente neelectrice
pentru încălzirea biberoanelor, sticle, planșete
de pâine, donițe, tăvi (platouri de servit), cuști
pentru animale de companie, forme pentru
prăjituri, stingătoare de lumânări, discuri de
sfeșnic, sfeșnice, bomboniere, tocuri pentru
piepteni, porțelan decorativ, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din porțelan,
bețișoare chinezești (tacâmuri), dispozitive
pentru întins haine, suporturi ramificate pentru
căni, cârpe de curățat, perii pentru sticle,
suporturi de masă pentru căni de ceai,
amestecătoare pentru cocktail-uri, agitatoare
de cafea, căni de cafea, râșnițe de cafea,
linguri de cafea, cafetiere, filtre mari de
cafea, neelectrice, servicii (veselă), servicii
de ceai (veselă), piepteni pentru animale,
seringi de glazurat, forme pentru bucătărie,
oale de gătit, frigărui, recipiente pentru gheață,
cutii frigorifice portabile, neelectrice, tirbușoane,
electrice și neelectrice, ustensile cosmetice,
capace pentru farfurii, cești, tocătoare din lemn
pentru bucătărie, carafe, friteuze neelectrice,
sticle de băut, jgheaburi, sticle (recipiente),
borcane din sticlă, recipiente pentru bucătărie,
lăzi de gunoi, suporturi pentru ouă, pliciuri de
muște, mănuși de menaj, pocale, răzătoare,
grătare (neelectrice), tigăi non-electrice de
gătit, oale și tigăi pentru gătit (non-electrice),
recipiente termoizolante pentru alimente, seringi
pentru flori, forme pentru cuburi de gheață,
huse pentru mese de călcat, stacane, fierbătoare

neelectrice, ibrice japoneze din fontă, non-
electrice (tetsubin), suporturi pentru a sprijini
cuțitele la masă, tăvi turnante (pentru bucătărie),
servicii de lichior, sufertașe, suporturi pentru
lista de meniuri, gamele, linguri de amestecat
(ustensile de bucătărie), mopuri, suporturi pentru
șervețele de masă, inele pentru șervețele,
capete de stropitori, tampoane pentru curățare,
vase de lut, vase pentru muștar, farfurii din hârtie,
instrumente pentru tăiat coca, râșnițe de piper
manuale, arzătoare de ulei (terapie cu arome),
arzătoare de ulei esențial, cutii pentru picnic,
coșuri de hârtii, servicii pentru picnic (veselă),
pușculițe, capace pentru vase, vase, oale de
gătit sub presiune, solnițe, solnițe de piper,
cratițe, farfurioare, țevi pentru tras vin din butoaie
(pipete), palete pentru tarte, pămătufuri pentru
bărbierit, suporturi pentru întins cămăși, perii
pentru încălțăminte, limbi de încălțat pantofii,
calapoade pentru pantofi (sisteme de întindere),
strecurători, hote de bucătărie, supiere, servicii
de condimente, bureți de menaj, suporturi pentru
pămătufuri de bărbierit, sculpturi ornamentale
realizate din porțelan, seringi pentru stropit flori
și plante, veselă, altele decât furculițe, cuțite
și linguri, căni metalice cu capac, infuzoare de
ceai, cutii pentru ceai, ceainice, perii de toaletă,
truse de toaletă, suporturi pentru role de hârtie
igienică, ustensile de toaletă, periuțe de dinți,
perii încălzite electric pentru păr, perii electrice
pentru animale de companie, perii electrice
rotative pentru păr, suporturi pentru scobitori,
scobitori, tăvi de uz casnic, suporturi de farfurii
(ustensile de masă), prese pentru pantaloni,
suporturi pentru întins pantaloni, termosuri,
aparate de făcut vafe, neelectrice, tigăi de
clătite suedeze, tigăi pentru clătite, suporturi
pentru periuțe de dinți, peri pentru periuțe de
dinți, perii de dinți electrice, truse de îngrijire
dentară conținând periuțe de dinți și ață dentară,
scânduri de spălat rufe, instrumente pentru
stropire, lucrări de artă din porțelan, teracotă sau
sticlă, sticlă neprelucrată, opal, vase din sticlă,
cristaluri (sticlărie), sculpturi din sticlă, busturi
realizate din sticlă, busturi din teracotă, busturi
realizate din ceramică, figurine din teracotă, cutii
de ceramică, cutii de porțelan, cutii emailate,
cutii din metale prețioase pentru dulciuri, huse
termoizolante pentru doze, pentru menținerea
în stare caldă sau rece, curse pentru șoareci,
centuri pentru machiori, distribuitoare de peliculă
adezivă (altele decât cele fixe), răcitoare pentru
băuturi (recipiente), pudre compacte (cutii),
flacoane de sticlă (recipiente), set recipiente de
bucătărie, recipiente pentru produse de curățare
a dinților, coșuri pentru gunoiul menajer, sticle
frigorifice, cutii de sticlă, mături, produse pentru
periat, untiere, capace pentru untiere, cazane,
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mănuși de curățenie din țesături, instrumente
pentru curățat, acționate manual, mănuși pentru
curățare sau pentru menaj, borcane pentru
prăjiturele, ustensile de gătit, neelectrice, periuțe
pentru sprâncene, tigăi, pâlnii, pămătufuri pentru
pudrat, shakere, dispozitive pentru amestecat
băuturi, teluri, palete neelectrice de uz casnic,
vase de metal pentru preparat înghețată si
băuturi reci, forme de prăjituri, oliviere, cârpe
de șters praful, pudră cosmetică compactă,
capace pentru cutii de șervețele, închizători
pentru capacele de cratiță, capace de uz
universal pentru recipiente de bucătărie, capace
montate pentru recipiente de gunoi, capace
din ceramică pentru cutii de șervețele, capace
izolante pentru farfurii și vase, recipiente de
uz casnic, ustensile casnice și de bucătărie,
servicii de cafea (veselă), cafetiere neelectrice,
oale pentru gătire lentă (neelectrice), recipienți
pentru gheață, de uz casnic, recipiente portabile
multifuncționale de uz casnic, cutii de pastile,
pentru uz personal, salatiere, vase întinse,
halbe mari de bere, recipiente termoizolante
pentru băuturi, acvarii de interior, huse pentru
ceainice, dispozitive electrice pentru atragerea
și omorârea insectelor, capace pentru cești, căni
din sticlă, recipiente pentru menaj sau bucătărie,
coșuri pentru prăjit cartofi pai, damigene, pungi
de pânză de tifon folosite la gătit, cârpă pentru
ochelari, figurine din fibră de sticlă, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă, incluse în această clasă.
22. Marchize, prelate, corturi și acoperitoare
neadaptate, corturi interioare, marchize
(materiale textile), prelate pentru case-remorci,
prelate pentru vehicule, corturi pentru rulote,
copertine, folii pentru sol, apărători de
muște pentru corturi, frânghii pentru rufe,
coli impermeabile pentru camping, învelișuri
impermeabile (prelate), paravanturi, paravânturi
(triere), cordoane elastice, linii de ghidaj,
vele, hamace, umplutură, nu din cauciuc,
materiale plastice, hârtie sau carton, materiale
textile fibroase brute, sacoșe și saci pentru
împachetare, depozitare și transport, pungi din
materiale textile pentru depozitarea corturilor,
scări de frânghie, frânghii/funii, șnururi, plase,
seturi de reparare a corturilor, articole textile
pentru oprit curenții de aer, plase pentru
hrănit animalele, şi anume, țevi pentru hrănirea
peștilor, piesele și accesoriile lor, lână cardată,
lână pieptănată, lână neprelucrată, lână tratată,
lână spălată, lână (materii prime), smocuri de
lână, lână brută sau tratată, păr de cal, iută,
umpluturi pentru pilote, mătase brută, gogoși
de mătase, scamă de mătase, plase și broderii
de mătase, umpluturi pentru perne, umplutură

pentru cuverturi matlasate, saci pentru dormit,
materiale de căptușire, altele decât cele din
cauciuc sau plastic pentru saci de dormit,
saci pentru depozitare, săculețe de cadou,
din material textil, săculeți de protecție pentru
spălarea ciorapilor de damă, pungi de plastic
sigilabile pentru transportul materialelor în vrac,
plase de pescuit, plase de grădină, plase
pentru păsări, plase pentru frunze, plase de
protecție folosite la grădinărit, cabluri pentru
atârnarea tablourilor, legături din plastic de uz
domestic sau în grădină, corzi pentru corturi,
marchize și prelate, prelate pentru bazin de
înot, huse de protecție (folii antipraf) pentru
utilizare în decorare, corturi pentru duș, pânză
impermeabilă, saci de iută (pentru uz industrial),
saci poștali, pânză impermeabilă, pânze de
protecție împotriva prafului, saci din plasă
acoperită cu plastic pentru cultivare de plante
și arbori, sfoară de ambalaj, sfori pentru baloți,
șnur pentru ambalaj, sfori de cânepă, plase
de camuflaj, prelate pentru vehicule neajustate,
cabluri de remorcare pentru vehicule, chingi
pentru jaluzele, funii nemetalice.
23. Fire cardate sub formă de fibre naturale de
uz textil, ațe și fire din fibre chimice (de uz textil),
janilie (fire), fire îmbinate pe bază de bumbac,
fire și ațe acoperite de cauciuc pentru uz textil,
fire pentru brodat, lână pentru tricotare manuală,
fire din fibră metalică de uz textil, fire de cauciuc
de uz textil, mătase filată, fire pentru uz textil,
fire metalice pentru broderie, fire ceruite, fire de
uz textil, fire din material sintetic de uz textil, fire
și ațe filate, lână filată, fire de brodat, fire de
peticit, fire de iută, ațe și fire, fire, fire de in, fire
elastice de uz textil, fire din materiale plastice de
uz textil, fire și ațe din cânepă, bumbac filat, fire
de mătase filată, fire din fibră de sticlă de uz textil,
fire sintetice, fire și ațe din fibre sintetice, fire și
ațe din fibre semisintetice (ațe din fibre naturale
tratate chimic), fire elastice, fire și ațe de uz textil,
fir elastic și ață din fibre sintetice, de uz textil, fire
de angora, mosoare pentru fire, mosoare cu ață,
fire de mătase doupioni, fire realizate din bumbac
tors, filamente textile (fire), fibre scămoșate, fire
din fibre cu smocuri, fire de angora, de uz textil,
fire din resturi de bumbac, fire preorientate din
poliester, fire realizate din fibră de carbon, de uz
textil, fire din fibre sintetice sau mixte, pentru uz
textil, fir de mătase sălbatică, fire pentru tricotat,
fire de uz casnic, fire pentru aplicații de textile,
fire și ațe îmbinate pe bază de fibre chimice,
fire pe bază de fibre anorganice, fire și fibre
din deșeuri degresate, fire și ațe îmbinate pe
bază de cânepă, fire și ațe din fibre regenerate
(de uz textil), fire și ațe amestecate pe bază de
mătase, fire și ațe îmbinate pe bază de lână,
fire comercializate la trusă, fire și ațe răsucite
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din bumbac, fire și ațe răsucite, fire și ațe din
cânepă răsucită, fire și ațe răsucite din mătase,
fire și ațe din lână răsucită, fire din fibră de sticlă
de uz textil, fire (pieptănate) realizate din fibre
naturale, fire și ațe amestecate și răsucite, fire
de camgarn, fire și ațe rezistente la căldură,
fire cardate din in, de uz textil, fire cardate din
cânepă de uz textil, fire (cardate) din lână, fire
cardate din lână pentru uz textil, fire de cașmir,
fire din fibră de ceramică de uz textil, fire de
cocos, fire de cusut de uz textil, ață de cusut,
fire naturale, fire nemetalice de uz textil, fire de
silică, fire și ațe de ramie, fir de mătase naturală
brută, grej, fire de împletit realizate din materiale
acrilice, fire de împletit realizate din nailon, fire
de împletit realizate din lână, fire texturate cu
poliester, fire sintetice, fire de covor, fire textile,
fire textile realizate din fibre lucrate manual, fire
textile realizate din fibre naturale, fire și ațe
răsucite amestecate, fire cerate, fir și ață din fibră
pentru țesut, de uz industrial, lână filată.
24. Prosoape de față, saci dormit campare
campare, produse de filtrare din material textil,
produse textile și înlocuitori, materiale textile,
plase de țânțari tratate cu insecticid, foi de
pânză groasă de cânepă pentru protecție,
etichete din material textil, draperii, lenjerie, huse
pentru mobilă, decorațiuni de perete, pânze
din material textil sau plastic, materiale textile
de căptușeală pentru încălțăminte, materiale de
in de căptușeală pentru încălțăminte, dublură
(țesături), pânză moltonată, steaguri din plastic,
fanioane din pâslă, fanioane din material textil
sau plastic, huse textile detașabile pentru
aparate electronice (neadaptate și neajustate),
întărituri, șervete de unică folosință, folii montaj
din material textil pentru mașini de imprimat,
steaguri din brocart, huse textile pentru cămăși
de noapte, textile căptușite, finet, bannere din
material textil sau plastic, saci pentru saci de
dormit (adaptați în mod specific), materiale
textile pentru demachiere, absorbante din
materiale textile, materiale spongioase pentru
uz textil, materiale din burete (produse textile
la bucată), materiale textile pentru mobilier,
bannere din plastic, steaguri din nailon, materiale
pentru capitonare, plase contra țânțarilor, discuri
demachiante din materiale textile, materiale
textile decorative drapate, giulgiuri, plase de
protecție împotriva insectelor, materiale textile
pentru decorare interioară, tapiserie pentru
mobilier, țesături matlasate (huse de saltele),
căptușeli din material textil pentru pălării, cârpe
de menaj pentru ștergerea paharelor, articole
textile de menaj confecționate din materiale
nețesute, produse textile de uz casnic, materiale
textile cauciucate, textile pentru perete, textile cu
model pentru utilizare la brodare, material plușat,

covorașe de rugăciune, baldachine cu volane,
materiale textile pentru steaguri și banderole,
șervete din material textil pentru uscat, huse
ajustabile pentru capace de wc, fanioane
textile, articole textile nețesute, materiale textile
confecționate din pânză de in, materiale textile
confecționate din materiale sintetice, materiale
textile confecționate din flanel, batiste din
materiale textile, suluri de materiale textile,
articole din materiale textile pentru șaluri și
eșarfe (yashmagh) pentru acoperirea capului,
prosoape (textile) pentru uz în bucătărie,
drapele și fanioane textile, tapiserii textile,
lambrechine textile, batiste din material textil,
materiale pentru realizarea accesoriilor textile
pentru mobilier, batistă de mătase utilizată
în cadrul ceremonialelor japoneze (fukusa),
material japonez pentru ambalare, de uz general
(furoshiki), huse din materiale textile pentru
capacul vasului de toaletă, bannere textile,
prosoape de șters paharele, mușama, dubluri
interioare confecționate din pânze nețesute,
panglici din stofă, fanioane din materiale
plastice, materiale textile și înlocuitori pentru
acestea, țesături acoperite de motive desenate
pentru broderie, articole din materiale textile
impermeabile la bucată, propoape pentru față
(din materiale textile), prosopele pentru față,
prosoape pentru față, stegulețe textile utilizate
pentru marcarea locurilor la masă, etichete
(textile) folosite la marcarea țesăturilor, textile
etichete pentru marcarea confecțiilor, etichete
(textile) folosite la identificarea țesăturilor,
etichete textile pentru identificarea articolelor
de îmbrăcăminte, etichete din materiale textile
pentru coduri de bare, cârpe folosite pentru
călcatul etichetelor, etichete din materiale
textile pentru prindere pe lenjerie, etichete
din materiale textile pentru prindere pe haine,
markere (etichete) din material textil pentru
țesături, etichete autoadezive din materiale
textile, insigne fabricate din material textil,
materiale adezive sub formă de autocolante
(textile), etichete adezive (textile), etichete textile
imprimate, perdele pentru duș, perdele din
plastic pentru cabine de duș, perdele de
duș din materiale textile ignifuge, perdele de
duș din materiale textile sau din materiale
plastice, articole pentru acoperirea ferestrelor,
produse din materiale textile pentru acoperirea
ferestrelor, perdele și draperii confecționate,
draperii din plastic gata confecționate, draperii
din materiale textile gata confecționate, căptușeli
pentru perdele, perdele din materiale textile
sau din materiale plastice, șnururi din materiale
textile pentru draperii, lambrechine (draperii),
perdele mici confecționate din materiale textile,
mochetă (perdele), jaluzele plisate, perdele
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plisate, perdele pentru ușă, lambrechine, draperii
(perdele groase), perdele dantelate, drapaj sub
formă de draperii confecționate din materiale
textile, lambrechine textile pentru draperii,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, drapaj sub formă de perdele, perdele
și draperii de interior și exterior, perdele din
materiale plastice, baldachine (draperii textile),
perdele din vinil, materiale textile utilizate ca
acoperiri pentru ferestre, materiale textile sub
formă de elemente și accesorii pentru ferestre,
materiale textile pentru baie, lenjerie de pat
și pături, produse textile pentru bucătărie și
masă, prosoape pentru șters sticlă, prosoape,
prosoape de baie, fețe de plapumă, materiale
textile pentru baie (cu excepția articolelor de
îmbrăcăminte), prosoape cu glugă, huse din
materiale plastice pentru mobilier, huse de
mobilier (neadaptate), învelitori din materiale
textile pentru mobile, huse textile neadaptate
pentru mobilier, huse acoperitoare pentru
mobilier de grădină, huse pentru fotolii puf,
huse de protecție pentru saltele și piese de
mobilier, cuverturi pentru canapea, huse pentru
scaune, huse pentru colacul toaletei, spătare
scaun (articole din materiale textile), huse pentru
capace de toaletă (realizate din materiale textile
naturale sau sintetice), materiale țesute pentru
mobilier, huse pentru baldachine, huse din
materiale textile pentru closete, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
huse acoperitoare realizate din materiale textile
pentru mobilier, huse din materiale textile și
plastice pentru mobilier (nemontate), plăci de
perete din materiale textile, articole textile
capitonate pentru atârnat pe pereți, decorațiuni
pentru pereți din materiale textile, tapet din
materiale textile, tapete pentru pereți din mătase,
carpete lucrate manual din materiale textile
pentru pereți, chenare decorative (articole din
materiale textile pentru pereți), frize (articole
murale din pânză), fețe de pernă.cuverturi pentru
paturi pentru copii, țesături de lână, materiale din
lână, pături de lână, materiale din fire de lână,
țesături aspre de lână pentru covoare, țesături
tricotate din fire de lână, materiale combinate pe
bază de lână, țesături din amestec de mătase
și lână, țesături din amestec de cânepă și lână,
țesături din lână folosite la fabricarea costumelor,
pilote cu puf de gâscă, huse pentru pilote și
plăpumi, pilote din puf de gâscă (plăpumi), pilote
(plăpumi din puf de gâscă), materiale de mătase,
țesături de mătase, pături din mătase, țesături
de mătase pentru mobilier, pături de pat din
mătase, țesături tricotate din fire de mătase,
cuverturi matlasate cu umplutură din mătase,
țesături din amestec de cânepă și mătase,
țesături din amestec de mătase și bumbac, fețe

decorative pentru perne, huse pentru perne,
huse (lenjerii) și pături pentru pat, cuverturi
matlasate, cuverturi de pat matlasate, huse
pentru cuverturi matlasate, cuverturi matlasate
pentru paturi, cuverturi matlasate (lenjerie de
pat), cuverturi matlasate din frotir, lenjerie de
pat, așternuturi de pat (lenjerie), apărători
pentru pătuțuri (lenjerie de pat), lenjerie de pat
pentru bebeluși, pături pentru pătuțuri, cuverturi
pentru paturi, pături pentru nou-născuți, draperii
textile, draperii opace, plăpumi, plăpumi de
puf, plăpumi cu puf de gâscă, prosoape din
materiale textile, prosoape (materiale textile)
folosite pentru bebeluși, saci de dormit, saci de
dormit (lenjerii), saci de dormit (lenjerii), căptușeli
pentru saci de dormit, saci de dormit pentru
bebeluși, cearșafuri (cearceafuri) cu (tiv) elastic,
tafta (țesătură), muselină (țesătură din bumbac
sau mătase pentru perdele).
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
curele (accesorii vestimentare), cămăși, maiouri
de corp, jersee, pantaloni bufanti, pantaloni
scurti, jachete, haine tip parka, veste, mănuși
(articole de îmbrăcăminte), mitene, inserţii
pentru mănuşi, combinezoane, combinezoane
de protecție, îmbrăcăminte impermeabilă pentru
vremea rea, eșarfe, jachete (îmbrăcăminte),
rochii lungi de seară, fuste, fuste tip tenis
(fuste cu pantalon scurt), costume bărbătești
și taioare, șosete, pulovere, uniforme, uniforme
pentru sporturi de contact, cămăși stil sport,
încălțăminte de sport.ciorapi antiperspiranți,
lenjerie intimă sudorifugă, tricouri, tricouri cu
mânecă scurtă, încălțăminte de sport, pantofi
de gimnastică, îmbrăcăminte pentru cicliști,
maiouri sportive, echipament de gimnastică,
short bărbătesc de baie, șorturi de baie, costume
de baie întregi, șosete pentru yoga, slipuri de
baie, bermude, halate de plajă, bikini, încălzitor
de găt, cămăși stil sport, bluze sport cu mâneci
scurte, maiouri pentru sport, cămăși sport care
absorb umezeala, tricouri imprimate, veste,
treninguri (pentru sport), jachete sport, jachete
scurte, groase, de iarnă, geacă de snow-board,
jachete care sunt articole de îmbrăcăminte sport,
mănuși pentru snowboard, salopete scurte,
pantaloni scurți, chiloți, pantaloni de sport,
pantaloni sport care absorb umezeala, pantaloni
de snow-board, tricouri polo, tricouri tip polo,
îmbrăcăminte de sport (care nu include mănușile
de golf), costume de plajă, îmbrăcăminte
pentru surf, îmbrăcăminte impermeabilă pentru
navigație, îmbrăcăminte impermeabilă pentru
activități în aer liber, șorturi, pantaloni scurți
pentru surfing, bluze sport, hanorace cu glugă,
costume impermeabile pentru sporturi pe apă,
costume de baie pentru bărbați și femei,
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costume de neopren, costume umede pentru
schi nautic și scufundări, costume umede
pentru windsurfing, costume umede pentru surf,
combinezoane pentru snow-board, încălțăminte
de plajă, încălțăminte pentru bărbați și femei,
șlapi, sandale cu șiret între degete, cauciucuri
(încălțăminte), sandale bărbătești, sandale de
baie, sandale de damă, încălțăminte de schi și
snow-board și părți ale acestora, încălțăminte de
plajă și sandale.

───────

(210) M 2021 06313
(151) 30/08/2021
(732) BEST FRIENDS ANIMAL CLINIC

SRL, BD ION MIHALACHE NR. 128
BLOC 1 PARTER AP FN, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011204, ROMANIA

(540)
Domenii Vet

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

44. Servicii veterinare.
───────

(210) M 2021 06315
(151) 30/08/2021
(732) ROFIX COLOR DESIGN SRL, STR.

BUJORILOR, NR. 70, CAMERA 1,
JUDEŢ TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

MURALI STORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
2. Vopsele, materiale de acoperire (vopsele),
vopsea pe bază de azbest, vopsele ignifuge,
vopsea lavabilă interior, materiale de acoperire
pentru lemn (vopsele), vopsele pentru interior.
35. Publicitate și marketing, comerț online și
offline cu produsele din clasa 2 respectiv:
vopsele, materiale de acoperire (vopsele),
vopsea pe bază de azbest, vopsele ignifuge,
vopsea lavabilă interior, materiale de acoperire
pentru lemn (vopsele) şi vopsele pentru interior.

───────

(210) M 2021 06316
(151) 30/08/2021
(732) COTROCENI PARK S.A., BLD.

GENERAL VASILE MILEA NR 4,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061344,
ROMANIA

(540)

#FamousMerch

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.25

(591) Culori revendicate:mov (HEX #7d215d),
maro (HEX #b25e41), galben (HEX
#e69a24)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────
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(210) M 2021 06317
(151) 30/08/2021
(732) VIODOR COMPANY SRL, STR.

MIHAI VITEAZUL, NR. 72, JUDEŢ
OLT, CARACAL, OLT, ROMANIA

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

(540)

ROMA EVENTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.24

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii oferite de restaurante, servicii
oferite de baruri și cafenele.

───────

(210) M 2021 06318
(151) 30/08/2021
(732) MAGIC ROMINVEST SRL, STR.

POSTASULUI NR. 4, BL. 10, SC.
4, ET. 8, AP.166, SECTORUL 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Cofetaria Magic 2001

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.01.16; 05.07.02;
25.01.09

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii oferite
de cofetărie şi gelaterie, servicii oferite de
plăcintării, patiserii, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii oferite de restaurante, servicii
oferite de baruri și cafenele.

───────
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(210) M 2021 06319
(151) 30/08/2021
(732) LA MIRCEA MĂCELARU SRL,

STR. MAIOR ALEXANDRU
CÂMPEANU NR. 14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
LA MIRCEA MĂCELARU

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, alimente pe bază de carne,
alimente pe bază de pește, măduvă de animale
alimentară, bacon (slănină), caltaboş cu sânge /
cârnaţi cu sânge, ulei de oase, comestibil,
mezeluri, şuncă, carne uscată prin îngheţare /
carne liofilizată, vânat, nu viu, untură, pate de
ficat / pastă de ficat, ficat, piftie din carne,
carne, conservată, carne, la conservă, păsări
de curte, nu vii, cărnuri sărate, învelişuri pentru
cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi
în aluat, preparate pentru supă, seu alimentar,
burtă, fileuri de peşte, peşte, nu viu, icre de
peşte, preparate, peşte sărat, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi coapte, jeleuri,
gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză, unt,
iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi grăsimi
alimentare.

───────

(210) M 2021 06320
(151) 30/08/2021
(732) GALUT IOAN ANDREI, STR.

BYRON 10-12, BL.102, SC.D,
AP.12, JUDETUL ARAD, ARAD,
310272, ARAD, ROMANIA

(540)

GOODBYE TO GRAVITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.23; 01.15.03

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

35. Publicitate.
40. Imprimarea tricourilor.
41. Divertisment, activitați sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 06321
(151) 30/08/2021
(732) ANDREAS SORIN SUCIU, STR.

GRAMMA NR. 15/1, JUDETUL
TIMIS, DUMBRAVITA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
BUCĂTĂRESCU

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

43. Fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante.

───────
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(210) M 2021 06323
(151) 30/08/2021
(732) BARILLA G. E R. FRATELLI

- SOCIETÀ PER AZIONI, VIA
MANTOVA 166, PARMA, PR,
ITALIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
UN SEMN DE IUBIRE

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, marmeladă,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, anșoa, nu vii, supe, bulion, caviar,
fructe, la conservă, legume, la conservă,
brânză, băutură din lapte şi fructe (milk shake),
chipsuri din fructe, fructe congelate, fructe
conservate, fructe conservate în alcool, fructe
coapte, fructe cristalizate, ciuperci, conservate,
gelatină, jeleuri de fructe, preparate pentru supa
vegetală, conserve cu legume, legume, gătite,
leguminoase uscate, linte, conservată, salate
de fructe, salate vegetale, margarină, frişcă,
smântână (produse lactate), chipsuri de cartofi,
chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de grăsimi,
peşte, conservat, carne de pasăre (nu vie),
gustări pe bază de fructe, sucuri vegetale pentru
gătit, suc de tomate pentru gătit, iaurt, preparate
pentru supe.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, gheţată comestibilă, zahăr, miere,
golden syrup (sirop auriu), drojdie, praf de
copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheață, alimente pe bază de ovăz,
mâncăruri pe bază de făină, amidon alimentar,
anason, seminţe de anason stelat, produse de
asezonare, arome de cafea, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, arome pentru băuturi, altele
decât uleiurile esențiale, arome pentru prăjituri,
altele decât uleiurile esențiale, terci de ovăz,
batoane de cereale bogate în proteine, batoane
de lemn dulce (cofetărie), băuturi pe bază de
cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de ceai,
sodă alimentară (bicarbonat de sodiu pentru
gătit), biscuiţi petit-beurre, dulciuri (bomboane),
chifle dulci, budinci, cacao, băuturi din cacao cu

lapte, băuturi din cafea cu lapte, cafea verde,
scorțișoară (mirodenii), caramele, condimente,
biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), cuș-cuș (griș),
prajitură pandișpan, făină de grâu, făină, jeleuri
de fructe (produse de cofetărie ), macaroane,
maioneză, pesmeţi, pâine nedospită, pâine
firimituri (pesmet), chifle de pâine, paste, pesto
(sos), pizza, preparate din cereale, ravioli, sare
de masă, sos de roşii, sos de soia, sosuri pentru
salată, sandvişuri, boia (asezonare), griş, făină
din boabe de porumb uscate şi tratate (hominy),
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază
de orez, sorbeturi (îngheţate), spaghete, sosuri
pentru carne, sos pentru paste, noodles, tarte,
vermicelli (tăiței), șofran (asezonare), ghimbir
(mirodenii).
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, servicii oferite
de cafenele, servicii oferite de bufete cu
autoservire, închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, servicii oferite de cantine,
rezervări de hoteluri, rezervări pentru cazarea
temporară, rezervări la pensiuni, servicii oferite
de restaurante, restaurante cu autoservire,
servicii oferite de hoteluri, servicii de bar, servicii
de tabere de vacanţă (cazare), servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii oferite de moteluri,
servicii oferite de snack-baruri.

───────
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(210) M 2021 06325
(151) 30/08/2021
(732) CHINA RESOURCES SNOW

BREWERY (LIAO NING)
COMPANY LIMITED, NO. 159
XUELIAN STREET, SUJIATUN
DISTRICT, SHENYANG 110101,
LIAONING, CHINA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
01.15.17; 26.01.01

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

32. Bere, bere din ghimbir, bere din malţ, must de
bere, extracte din hamei pentru fabricarea berii,
must de malţ, extracte din fructe non-alcoolice,
băuturi non-alcoolice pe bază de sucuri de fructe,
apă (băuturi), ape minerale (băuturi).

───────

(210) M 2021 06326
(151) 30/08/2021
(732) AETHER SRL, MĂRĂȘEȘTI NR.

14, ET. P, AP. 3, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

AETHERNATIV

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 05.05.20; 27.05.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte și părți
ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte.
41. Organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
recreere, coordonare de evenimente de
divertisment, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizarea de evenimente
culturale și artistice, coordonare de evenimente
culturale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment.
43. Asigurarea de hrană și băuturi.

───────
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(210) M 2021 06327
(151) 30/08/2021
(732) VIILE BUDUREASCA SRL, COM.

GURA VADULU NR. 472, JUDETUL
PRAHOVA, 107300, ROMANIA

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

(540)

5 Noble Five Stephen Donnelly

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 24.01.05; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 27.07.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 472
C), roșu (Pantone 7579 C)

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.
───────

(210) M 2021 06328
(151) 30/08/2021
(732) VIILE BUDUREASCA SRL,

COM. GURA VADULUI NR. 472,
JUDETUL PRAHOVA, 107300,
ROMANIA

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

(540)

W Noble White
Stephen Donnelly

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 24.01.05; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
639 C), gri (Pantone 5493 C)

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.
───────
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(210) M 2021 06329
(151) 30/08/2021
(732) ANDREI-RĂZVAN NIȚU, STR.

VULCAN NR. 35, JUD. BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ON TOP CHALET
ACASĂ, ÎNTRE MUNȚI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.25; 06.01.02;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06

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

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

43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, servicii de recepţie pentru
cazare temporară (gestionarea sosirilor şi
plecărilor), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, servicii de case de vacanţă.

───────

(210) M 2021 06330
(151) 30/08/2021
(732) PROTECT PHONE S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ, NR. 141, CAMERA1,
SAT MĂNEŞTI, JUD. PRAHOVA,
COMUNA MĂNEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

N NYTRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/08/2021

pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, protecții de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente,
camere video portabile, camere de bord,
camere fotografice, carcase rezistente la apă
pentru camere video, camere video digitale,
memorii USB, adaptoare USB, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți

pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
genți de transport pentru calculatoare portabile,
genti pentru dispozitive de navigare prin
satelit, genți sport adaptate (echipate) pentru
a transporta căști de protecție, baterii externe,
bănci de încărcare, dispozitive de încărcare
pentru echipamente reîncărcabile, becuri de
avertizare în trafic, brățări inteligente, curele
pentru telefonul mobil, curele pentru aparate
telefonice, curele de siguranță (altele decât
cele pentru scaune de vehicule sau echipament
sportiv).
12. Genți pentru biciclete, genți laterale
adaptate pentru vehicule cu două roți.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor:
aspiratoare, aspiratoare electrice, aspiratoare
verticale, aspiratoare cu mâner electrice,
aspiratoare de uz casnic, aspiratoare, pentru
curățarea umedă, aparate și instrumente
științifice, pentru cercetare, de navigare,
geodezice, fotografice, , cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de salvare și didactice, aparate si
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate și
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, , ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), , huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare pentru
telefoane, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare USB, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, prize
de extensie pentru telefoane, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, căști, căști audio, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, cabluri USB pentru telefoane mobile,
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cabluri USB, cabluri electrice de încărcare,
cabluri de conectare, cabluri și fire, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, camere fotografice, carcase
rezistente la apă pentru camere video, camere
video digitale, cabluri USB, memorii USB,
adaptoare USB, încărcătoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile, pentru bord, suporturi
pentru telefoane mobile, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic, brățări
inteligente, curele pentru telefonul mobil, curele
pentru aparate telefonice, curele de siguranță
(altele decât cele pentru scaune de vehicule
sau echipament sportiv), lanterne electrice,

lanterne pentru vehicule, lanterne pentru căști,
lanterne cu leduri, lanterne de iluminat, lanterne
pentru biciclete, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, becuri de iluminat, genți pentru
biciclete, genți laterale adaptate pentru vehicule
cu două roți, ceasuri, ceasornice, ceasuri
automate, ceasuri digitale, ceasuri electrice,
ceasuri mecanice, ceasuri deșteptătoare, oglinzi
de baie, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi care se înclină,
oglinzi de machiaj pentru poșete, oglinzi pentru
machiat, pentru casă, oglinzi (fixe, care nu
sunt portabile), oglinzi pentru machiat, folosite
în voiaje (exceptând transportul lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web și prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, servicii de vânzare cu
ridicata si amănuntul referitoare la aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare, pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare USB, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, , prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
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căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri USB
pentru telefoane mobile, , cabluri USB, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri USB, memorii
USB, adaptoare USB, încărcătoare USB, routere
USB fără fir, cabluri telefonice, echipamente
audio pentru automobile, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
piese și accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic, brățări
inteligente, curele pentru telefonul mobil, curele

pentru aparate telefonice, curele de siguranță
(altele decât cele pentru scaune de vehicule
sau echipament sportiv), lanterne electrice,
lanterne pentru vehicule, lanterne pentru căști,
lanterne cu leduri, lanterne de iluminat, lanterne
pentru biciclete, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, becuri de iluminat, genți pentru
biciclete, genți laterale adaptate pentru vehicule
cu două roți, ceasuri, ceasornice, ceasuri
automate, ceasuri digitale, ceasuri electrice,
ceasuri mecanice, ceasuri deșteptătoare, oglinzi
de baie, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi care se înclină,
oglinzi de machiaj pentru poșete, oglinzi pentru
machiat, pentru casă, oglinzi (fixe, care nu
sunt portabile), oglinzi pentru machiat, folosite
în voiaje, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
pentru telefoane inteligente, baterii pentru
telefoane, baterii pentru telefoane mobile,
adaptoare pentru telefoane, încărcătoare,
încărcătoare portabile, încărcătoare USB,
încărcătoare, pentru vehicule, încărcătoare fără
fir, încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare de
baterii pentru telefoane, prize de extensie
pentru telefoane, tastaturi pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
căști, căști audio, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
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inteligente, cabluri USB pentru telefoane mobile,
cabluri USB, cabluri electrice de încărcare,
cabluri de conectare, cabluri și fire, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, camere fotografice, carcase
rezistente la apă pentru camere video, camere
video digitale, cabluri USB, memorii USB,
adaptoare USB, încărcătoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic, brățări
inteligente, curele pentru telefonul mobil, curele
pentru aparate telefonice, curele de siguranță
(altele decât cele pentru scaune de vehicule

sau echipament sportiv), lanterne electrice,
lanterne pentru vehicule, lanterne pentru căști,
lanterne cu leduri, lanterne de iluminat, lanterne
pentru biciclete, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, becuri de iluminat, genți pentru
biciclete, genți laterale adaptate pentru vehicule
cu două roți, ceasuri, ceasornice, ceasuri
automate, ceasuri digitale, ceasuri electrice,
ceasuri mecanice, ceasuri deșteptătoare, oglinzi
de baie, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi care se înclină,
oglinzi de machiaj pentru poșete, oglinzi pentru
machiatM, pentru casă, oglinzi (fixe, care nu
sunt portabile), oglinzi pentru machiat, folosite
în voiaje, furnizarea de informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) referitoare la aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare pentru
telefoane, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare USB, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, prize
de extensie pentru telefoane, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, căști, căști audio, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, cabluri USB pentru telefoane mobile,
cabluri USB, cabluri electrice de încărcare,
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cabluri de conectare, cabluri și fire, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, camere fotografice, carcase
rezistente la apă pentru camere video, camere
video digitale, cabluri USB, memorii USB,
adaptoare USB, încărcătoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea,
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, , camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic,
brățări inteligente, curele pentru telefonul mobil,
curele pentru aparate telefonice, curele de
siguranță (altele decât cele pentru scaune
de vehicule sau echipament sportiv), lanterne
electrice, lanterne pentru vehicule, lanterne

pentru căști, lanterne cu leduri, lanterne de
iluminat, lanterne pentru biciclete, lanterne cu
dispozitive electrice reîncărcabile, becuri de
iluminat, genți pentru biciclete, genți laterale
adaptate pentru vehicule cu două roți, ceasuri,
ceasornice, ceasuri automate, ceasuri digitale,
ceasuri electrice, ceasuri mecanice, ceasuri
deșteptătoare, oglinzi de baie, oglinzi (sticlă
argintată), oglinzi de mână (oglinzi de toaletă),
oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice, oglinzi
care se înclină, oglinzi de machiaj pentru poșete,
oglinzi pentru machiat, pentru casă, oglinzi (fixe,
care nu sunt portabile), oglinzi pentru machiat,
folosite în voiaje, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrări de birou în legatură cu aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare pentru
telefoane, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare USB, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, prize
de extensie pentru telefoane, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, căști, căști audio, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, cabluri USB pentru telefoane mobile,
cabluri USB, cabluri electrice de încărcare,
cabluri de conectare, cabluri și fire, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/08/2021

video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, camere fotografice, carcase
rezistente la apă pentru camere video, camere
video digitale, cabluri USB, memorii USB,
adaptoare USB, încărcătoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic,
brățări inteligente, curele pentru telefonul mobil,
curele pentru aparate telefonice, curele de
siguranță (altele decât cele pentru scaune
de vehicule sau echipament sportiv), lanterne
electrice, lanterne pentru vehicule, lanterne
pentru căști, lanterne cu leduri, lanterne de
iluminat, lanterne pentru biciclete, lanterne cu

dispozitive electrice reîncărcabile, becuri de
iluminat, genți pentru biciclete, genți laterale
adaptate pentru vehicule cu două roți, ceasuri,
ceasornice, ceasuri automate, ceasuri digitale,
ceasuri electrice, ceasuri mecanice, ceasuri
deșteptătoare, oglinzi de baie, oglinzi (sticlă
argintată), oglinzi de mână (oglinzi de toaletă),
oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice, oglinzi
care se înclină, oglinzi de machiaj pentru poșete,
oglinzi pentru machiat, pentru casă, oglinzi
(fixe, care nu sunt portabile), oglinzi pentru
machiat, folosite în voiaje, furnizare de informaţii
despre vânzarea de produse, prezentate sub
forma unui ghid de comenzi online, cu
funcţie de căutare, cu privire la aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare pentru
telefoane, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare USB, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, prize
de extensie pentru telefoane, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, căști, căști audio, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, cabluri USB pentru telefoane mobile,
cabluri USB, cabluri electrice de încărcare,
cabluri de conectare, cabluri și fire, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
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pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, camere fotografice, carcase
rezistente la apă pentru camere video, camere
video digitale, cabluri USB, memorii USB,
adaptoare USB, încărcătoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic, brățări
inteligente, curele pentru telefonul mobil, curele
pentru aparate telefonice, curele de siguranță
(altele decât cele pentru scaune de vehicule
sau echipament sportiv), lanterne electrice,
lanterne pentru vehicule, lanterne pentru căști,
lanterne cu leduri, lanterne de iluminat, lanterne
pentru biciclete, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, becuri de iluminat, genți pentru

biciclete, genți laterale adaptate pentru vehicule
cu două roți, ceasuri, ceasornice, ceasuri
automate, ceasuri digitale, ceasuri electrice,
ceasuri mecanice, ceasuri deșteptătoare, oglinzi
de baie, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi care se înclină,
oglinzi de machiaj pentru poșete, oglinzi pentru
machiat, pentru casă, oglinzi (fixe, care nu
sunt portabile), oglinzi pentru machiat, folosite
în voiaje, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea
globala de calculatoare, cu privire la aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice, ,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare pentru
telefoane, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare USB, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, prize
de extensie pentru telefoane, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, căști, căști audio, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, cabluri USB pentru telefoane mobile,
cabluri USB, cabluri electrice de încărcare,
cabluri de conectare, cabluri și fire, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
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pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, camere fotografice, carcase
rezistente la apă pentru camere video, camere
video digitale, cabluri USB, memorii USB,
adaptoare USB, încărcătoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic, brățări
inteligente, curele pentru telefonul mobil, curele
pentru aparate telefonice, curele de siguranță
(altele decât cele pentru scaune de vehicule
sau echipament sportiv), lanterne electrice,
lanterne pentru vehicule, lanterne pentru căști,
lanterne cu leduri, lanterne de iluminat, lanterne
pentru biciclete, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, becuri de iluminat, genți pentru
biciclete, genți laterale adaptate pentru vehicule
cu două roți, ceasuri, ceasornice, ceasuri

automate, ceasuri digitale, ceasuri electrice,
ceasuri mecanice, ceasuri deșteptătoare, oglinzi
de baie, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), oglinzi îmbunătățite cu
becuri electrice, oglinzi care se înclină, oglinzi de
machiaj pentru poșete, oglinzi pentru machiat,
pentru casă, oglinzi (fixe, care nu sunt portabile),
oglinzi pentru machiat, folosite în voiaje.

───────

(210) M 2021 06331
(151) 30/08/2021
(732) KMG ROMPETROL SRL, P-ŢA

PRESEI LIBERE NR. 3-5, CITY
GATE NORTHERN TOWER, ET. 5,
CAM. 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
013702, ROMANIA

(540)

OIL CRAFT

(531) Clasificare Viena:
15.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.25;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 485
C), galben (Pantone 7409C, 121C),
negru (Pantone hexachrome black C,
black 7C), gri (Pantone cool gray 7C,
cool gray 2C), alb

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
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procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

(210) M 2021 06332
(151) 30/08/2021
(732) Tesla, Inc., 3500 DEER CREEK

ROAD, CALIFORNIA, PALO ALTO,
94304, CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

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

(540)
TESLA

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

12. Vehicule, vehicule terestre, vehicule
electrice, vehicule terestre cu motor electric,
osii pentru vehicule electrice, caroserii pentru
vehicule electrice, piese de automobile electrice,
și anume, motoare, automobile sport de
înaltă performanță complet electrice cu baterie,
vehicule, aparate de locomoție pe uscat,
aer sau apă, osii pentru vehicule, caroserii
de vehicule cu motor, plăcuțe de frână și
garnituri de frână, toate pentru vehicule terestre,
etriere de frână, instalații de frânare, bare de
protecție, ambreiaje, angrenaje de diferențial,
angrenaje de transmisie, arbori cardanici,
motoare cu ardere internă, motoare, ventilatoare
pentru motoare, schimbătoare de viteză,
transmisii, arbori de transmisie, radiatoare,
capace de radiatoare, cilindri hidraulici și

motoare, cuplaje, lagăre şi curele de ventilator,
toate acestea pentru vehicule terestre, șasiuri
pentru vehicule cu motor, dispozitive pentru
direcție manuală și servodirecție, elemente
de siguranță personală, scaune, acoperișuri
glisante, coloane de direcție, toate pentru
vehicule, butuci de roată pentru vehicule,
roți de vehicule, deflectoare, indicatoare de
direcție, uși, hayoane, tapițerie, mânere pentru
uși, claxoane, oglinzi (retrovizoare), portbagaje
de plafon, suporturi pentru schiuri, apărători
de noroi, lanțuri antiderapante, tetiere, centuri
de siguranță, scaune de siguranță pentru
copii, flapsuri de protecție împotriva murdăriei,
suporturi montate pe plafon, amortizoare,
arcuri, bare de stabilizare, motoare de pornire,
volan, legături de direcție, suspensii, bare
de torsiune, bare de remorcare, geamuri
și parbrize, mecanisme pentru ștergerea
geamurilor, ștergătoare de parbriz, toate pentru
vehicule, cotiere pentru vehicule cu motor,
greutăți de echilibrare pentru roțile vehiculelor,
comenzi mecanice pentru motoare, frâne,
ambreiaje, accelerații și pentru transmisii,
suporturi pentru motoare, toate pentru vehicule
terestre, acoperitoare de protecție, grilaje de
radiator, rezervoare pentru fluide, cutii si
compartimente pentru stocare, suporturi de
transport pentru roți, toate fiind piese de
vehicule, panouri interioare de acoperire pentru
caroserii de vehicule, vehicule terestre cu motor,
demaroare pentru vehicule terestre, piese și
accesorii pentru vehicule terestre cu motor.

39. Transport, ambalare și depozitare de
mărfuri, organizarea de călătorii, închiriere și
dare spre închiriere de automobile, transport şi
stocare de automobile, închirieri de vehicule cu
motor.

37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalare, servicii de curățare completă pentru
automobile, service pentru automobile, instalare
de accesorii pentru automobile, servicii de
curățenie pentru automobile, furnizare de servicii
de întreținere și reparații pentru automobile.

36. Furnizarea de servicii financiare referitoare
la automobile, și anume servicii de asigurare
și finanțare auto și finanțare pentru cumpărare
în leasing, afaceri financiare, consultanță în
domeniul creditării, birou de creditare si servicii
de finanțare pentru cumpărare si leasing de
vehicule cu motor, servicii financiare, finanțare
pentru cumpărare în leasing, servicii de creditare
pentru vehicule cu motor, servicii financiare
pentru vehicule cu motor, servicii de consultanta
cu privire la asigurarea vehiculelor cu motor,
asigurare pentru motoare, furnizarea de garanții
pentru vehicule terestre cu motor.

───────

───────
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ROAD, CALIFORNIA, PALO ALTO,
94304, CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

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

(540)

TESLA
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, vehicule terestre, vehicule
electrice, vehicule terestre cu motor electric,
osii pentru vehicule electrice, caroserii pentru
vehicule electrice, piese de automobile electrice,
și anume, motoare, automobile sport de
înaltă performanță complet electrice cu baterie,
vehicule, aparate de locomoție pe uscat,
aer sau apă, osii pentru vehicule, caroserii
de vehicule cu motor, plăcuțe de frână și
garnituri de frână, toate pentru vehicule terestre,
etriere de frână, instalații de frânare, bare de
protecție, ambreiaje, angrenaje de diferențial,
angrenaje de transmisie, arbori cardanici,
motoare cu ardere internă, motoare, ventilatoare
pentru motoare, schimbătoare de viteză,
transmisii, arbori de transmisie, radiatoare,
capace de radiatoare, cilindri hidraulici și
motoare, cuplaje, lagăre şi curele de ventilator,
toate acestea pentru vehicule terestre, șasiuri
pentru vehicule cu motor, dispozitive pentru
direcție manuală și servodirecție, elemente
de siguranță personală, scaune, acoperișuri
glisante, coloane de direcție, toate pentru

vehicule, butuci de roată pentru vehicule,
roți de vehicule, deflectoare, indicatoare de
direcție, uși, hayoane, tapițerie, mânere pentru
uși, claxoane, oglinzi (retrovizoare), portbagaje
de plafon, suporturi pentru schiuri, apărători
de noroi, lanțuri antiderapante, tetiere, centuri
de siguranță, scaune de siguranță pentru
copii, flapsuri de protecție împotriva murdăriei,
suporturi montate pe plafon, amortizoare,
arcuri, bare de stabilizare, motoare de pornire,
volan, legături de direcție, suspensii, bare
de torsiune, bare de remorcare, geamuri
și parbrize, mecanisme pentru ștergerea
geamurilor, ștergătoare de parbriz, toate pentru
vehicule, cotiere pentru vehicule cu motor,
greutăți de echilibrare pentru roțile vehiculelor,
comenzi mecanice pentru motoare, frâne,
ambreiaje, accelerații și pentru transmisii,
suporturi pentru motoare, toate pentru vehicule
terestre, acoperitoare de protecție, grilaje de
radiator, rezervoare pentru fluide, cutii si
compartimente pentru stocare, suporturi de
transport pentru roți, toate fiind piese de
vehicule, panouri interioare de acoperire pentru
caroserii de vehicule, vehicule terestre cu motor,
demaroare pentru vehicule terestre, piese și
accesorii pentru vehicule terestre cu motor.
36. Furnizarea de servicii financiare referitoare
la automobile, și anume servicii de asigurare
și finanțare auto și finanțare pentru cumpărare
în leasing, afaceri financiare, consultanță în
domeniul creditării, birou de creditare si servicii
de finanțare pentru cumpărare şi leasing de
vehicule cu motor, servicii financiare, finanțare
pentru cumpărare în leasing, servicii de creditare
pentru vehicule cu motor, servicii financiare
pentru vehicule cu motor, servicii de consultanta
cu privire la asigurarea vehiculelor cu motor,
asigurare pentru motoare, furnizarea de garanții
pentru vehicule terestre cu motor.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalare, servicii de curățare completă pentru
automobile, service pentru automobile, instalare
de accesorii pentru automobile, servicii de
curățenie pentru automobile, furnizare de servicii
de întreținere și reparații pentru automobile.
39. Transport, ambalare și depozitare de
mărfuri, organizarea de călătorii, închiriere și
dare spre închiriere de automobile, transport şi
stocare de automobile, închirieri de vehicule cu
motor.

───────

(210) M 2021 06333
(151) 30/08/2021
(732) Tesla, Inc., 3500 DEER CREEK
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(210) M 2021 06334
(151) 30/08/2021
(732) MEDIA SKY SERV SRL, STR.

DIONISIE LUPU NR. 70-72
CORP A ETAJ 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Stero Slots

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

9. Software pentru jocuri de noroc si/sau
pariuri, aplicații software descărcabile pentru
jocuri si/sau pariuri sportive, software pentru
administrare de cazinouri, jocuri de cazinou
interactive furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
jocuri de noroc furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
software pentru jocuri pe calculator.
35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare).
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, servicii de
cazinou, servicii de cazinou online, servicii de
jocuri de noroc la distanță de tip cazinou, servicii
de cazinou interactiv furnizate prin intermediul
unui calculator sau al unei platforme mobile,
furnizarea de servicii de pariuri, de jocuri de
noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi electronice,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulți
jucători, furnizarea de informații cu privire la
jocuri de noroc, furnizarea de informații cu privire
la pariuri, furnizarea de servicii pentru cazinouri
(jocuri de noroc).
42. Servicii de design, dezvoltare, operare si
mentenanta de software pentru jocuri de noroc
si/sau pariuri, servicii de creare, operare şi
mentenanţa a site-urilor web.

───────

(210) M 2021 06335
(151) 30/08/2021
(732) MEDIA SKY SERV SRL, STR.

DIONISIE LUPU NR. 70-72
CORP A, ETAJ 3, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Stero Slots

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.11

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

clase:
9. Software pentru jocuri de noroc si/sau
pariuri, aplicații software descărcabile pentru
jocuri si/sau pariuri sportive, software pentru
administrare de cazinouri, jocuri de cazinou
interactive furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
jocuri de noroc furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
software pentru jocuri pe calculator.
35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare).
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, servicii de
cazinou, servicii de cazinou online, servicii de
jocuri de noroc la distanță de tip cazinou, servicii
de cazinou interactiv furnizate prin intermediul
unui calculator sau al unei platforme mobile,
furnizarea de servicii de pariuri, de jocuri de
noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi electronice,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulți
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jucători, furnizarea de informații cu privire la
jocuri de noroc, furnizarea de informații cu privire
la pariuri, furnizarea de servicii pentru cazinouri
(jocuri de noroc).
42. Servicii de design, dezvoltare, operare si
mentenanta de software pentru jocuri de noroc
si/sau pariuri, servicii de creare, operare şi
mentenanţa a site-urilor web.

───────

(210) M 2021 06336
(151) 30/08/2021
(732) REMIG PRES SERV SRL, STR.

MODESTIEI, NR.69, SECTOR 1,
BUCURESTI, 012436, ROMANIA

(540)

itStoc.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Dispozitive de memorie pentru computere,
programe de calculator înregistrate, dispozitive
periferice de calculator, componente hardware
pentru calculatoare, unități de disc pentru
computere (informatică), calculatoare personale,
componente pentru calculatoare, netbook-uri
(calculatoare), controlere pentru calculatoare,
plăci grafice pentru calculatoare, monitoare
(hardware pentru calculatoare), stații de
lucru (calculatoare), calculatoare folosite la
gestionarea datelor, calculatoare și hardware
de calculator, hardware pentru rețele de
calculatoare, unități centrale de procesare
pentru calculatoare, switch-uri pentru rețele de
calculatoare, hard discuri pentru calculatoare
fără conținut, unități de disc externe pentru
calculatoare, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, calculatoare de tip all-in-
one.
37. Instalare, întreținere și reparații de
componente hardware de calculator, reparații de
calculatoare, întreținere de calculatoare.
42. Închirieri de calculatoare și de software.

───────

(210) M 2021 06337
(151) 30/08/2021
(732) BACK 4 YOU S.R.L., STR.

ZAHARIA STANCU NR. 6, BIROUL
1, ET. PARTER, AP. 2, JUD
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ETAJUL 1, BIROU 1.02, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

PASTA CHEF

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 09.07.19; 26.11.13

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#f3ab32), negru (HEX #000000)

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

30. Alimente din paste făinoase uscate, paste
uscate, paste uscate și proaspete, tăieței și
găluște, gnocchi pe bază de făină, gnocchi
(găluște italiene din cartofi), ravioli, ravioli
(preparate), ravioli germani (maultaschen),
spaghete, lasagna, tortellini, tortellini în formă
uscată, fidea, fidea uscată, cannelloni (paste
care pot fi umplute), macaroane, macaroane
(nefierte), macaroane cu brânză, vermicelli din
amidon, pelmeni (găluște umplute cu carne),
paste ziti, paste congelate, paste prăjite, paste
pentru supe, paste de ciocolată, sos pentru
paste, paste făinoase alimentare, paste care
conțin ouă, paste făinoase gata-preparate, paste
făinoase cu trufe, paste din grâu integral, paste
alimentare cu curry, paste din linte, paste din
năut, paste din orez, paste din quinoa, paste
din hrișcă, paste alimentare proaspete, paste
alimentare (aluaturi), mâncăruri care includ
paste, paste sub formă de foi, gustări preparate
conținând în principal paste, mâncăruri alcătuite
în principal din paste, paste făinoase alimentare
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pentru consum uman, mâncăruri preparate pe
bază de paste, cereale pentru utilizare la
prepararea pastelor, condimente pe bază de
legume pentru paste, mâncăruri preparate în
special pe bază de paste, mâncăruri gata
preparate, deshidratate sau lichide, mai ales pe
bază de paste.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii oferite de baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
organizare de mese la hoteluri, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), preparare de
mâncăruri, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
ale barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de preparare
a alimentelor, servire de băuturi alcoolice,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii de catering, servicii de
catering mobil, servicii de catering pentru școli,
serviciu de catering pentru instituții, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru banchete, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering în exterior, servicii
de catering pentru spitale, servicii de catering
pentru centre de conferințe, servicii de catering
pentru cămine de bătrâni, servicii de catering
pentru instituții educaționale, servicii de catering
pentru cantinele firmelor.

───────

(210) M 2021 06338
(151) 30/08/2021
(732) CARMEN-MIHAELA BUSCH,

STRADA CIUCAȘ, NR. 9, ETAJ 4,
APARTAMENT 17, JUD. MUREŞ,
TÂRGU-MUREȘ, 540399, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

SĂNĂTATE ESENŢIALĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────


