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Cereri Mărci publicate în 07/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

3 M 2021 06304 31/08/2021 MYONTOP FINANCIAL
SERVICES SRL

CREDIT UȘOR

4 M 2021 06339 31/08/2021 RIPOSTA AGRO TURISM SRL BILETE DE PAPAGAL

5 M 2021 06340 31/08/2021 PANȚURU IULIA B

6 M 2021 06341 31/08/2021 SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A.

NAN H.A.

7 M 2021 06342 31/08/2021 PANȚURU IULIA Beautiful aging

8 M 2021 06343 31/08/2021 BUROM BM INVEST SRL CHINDIA PARC RESIDENCE

9 M 2021 06344 31/08/2021 HOTEL VICTOR SRL HOTEL VICTOR

10 M 2021 06345 31/08/2021 ZADILOC SRL Z Zadiloc

11 M 2021 06346 31/08/2021 PIRAMID INTERNATIONAL SA PIRAMID

12 M 2021 06347 31/08/2021 KANDIA DULCE SA ULPIO COOKICOFF

13 M 2021 06348 31/08/2021 KANDIA DULCE SA ULPIO VITALO

14 M 2021 06349 31/08/2021 RADU NICOLAE BALAS
PANATZIU

(MOTOR)BIKE

15 M 2021 06350 31/08/2021 PARASCHIVA DRAGHILA Bunătăți din Mărginime Jina-
Sibiu

16 M 2021 06351 31/08/2021 ANDREI TINU ADEVĂRUL

17 M 2021 06352 31/08/2021 METALS SUPPLY
CONSULTING S.R.L.

CEAHLAUL 1919 PIATRA
NEAMT

18 M 2021 06353 31/08/2021 ROXANA EMMA BRASOVEANU busy baby BOARD

19 M 2021 06354 31/08/2021 NEO MATTINO INVESTMENTS
SRL

D'ale Bucureștilor Est 2020
PREMIUM

20 M 2021 06355 31/08/2021 BIROUL DE IMAGINE SRL Bucharest Vienna Business HUB

21 M 2021 06356 31/08/2021 CARDIONLINE SYSTEMS CARDIONLINE

22 M 2021 06357 31/08/2021 ALEXANDRU NEAGU-KARKHI Clinica DR.K AESTHETICS
MEDICAL CENTER

23 M 2021 06358 31/08/2021 LUBIANA I & A CONCEPT
S.R.L.

Colţ De Rai SERVICII
FUNERARE

24 M 2021 06359 31/08/2021 GABRIEL VOICU LAZY BEACH TASTE, ENJOY,
LIVE

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06247 26/08/2021    SMART RAINBOW SRL FEVERLESS

2 M 2021 06289 27/08/2021    TIESSA COLLECTION SRL Tiessa
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 06360 31/08/2021 GABRIEL VOICU CONFORT VILLAS

26 M 2021 06361 31/08/2021 ALEXANDRU NEAGU-KARKHI DR.K DOCTOR ALEX KARKHI

27 M 2021 06362 31/08/2021 CONSTANTIN ALEXANDRA Bloemen Florist Supply Center

28 M 2021 06363 31/08/2021 LAURA PALOȘ AVA GRILL

29 M 2021 06364 31/08/2021 SC DIALEXTOY SRL EvoSmart

30 M 2021 06365 31/08/2021 CRAFT FLOWERS SRL AVENTURILE LUI ROSKY ŞI
COCO

31 M 2021 06366 31/08/2021 FLODAS SKY TURISM SRL CLĂTITE DE POVESTE

32 M 2021 06367 31/08/2021 ALEXANDRU NEAGU-KARKHI Dr. Alexandru Karkhi FACE
AESTHETICS EXPERT

33 M 2021 06368 31/08/2021 GEORGE CRISTIAN
COMANEANU

IPeak adventure
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ANA IPĂTESCU, NR.9, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 54077,
MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12,
JUDETUL MURES, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

FEVERLESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantelă, împletitură şi broderie, panglici şi
funde pentru mercerie, nasturi, copci de tip moş
şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale,
decoraţiuni pentru păr, păr fals, accesorii pentru
a răsuci pe par, accesorii pentru cozi de cal
și panglici pentru păr, accesorii pentru prins
părul, ace de fixare a meșelor false la spate
pentru coafura japoneză (tabodome), ace de
ondulat părul, ace de păr, agrafe speciale
pentru eșarfele de obi (obi-dome), agrafe și
cleme de păr, agrafe pentru păr, agrafe folosite
la ondularea părului, agrafe de prins părul,
agrafe (accesorii pentru păr), ace pentru păr,
ace ondulate pentru păr, ace de prins părul,
ace de prins părul (accesorii pentru păr), ace
de păr ornamentale pentru coafuri japoneze
(kogai), aranjamente de flori artificiale, articole
de păr (decorativ, fixare și protetice), articole
decorative pentru păr, bandă adezivă pentru
meșe pentru fixarea unei meșe de cap, bărbi
false, bonete pentru vopsirea părului, bigudiuri
electrice, bigudiuri din spumă, bigudiuri care nu
sunt electrice, bețe pentru decorarea părului,

bețe pentru coafarea părului, benzi pentru păr,
benzi pentru fixarea perucilor, benzi elastice
pentru păr, broderie pentru îmbrăcăminte, broșe
(accesorii de îmbrăcăminte), buchete din flori
artificiale, bucle de păr, broderie, butoni, clame
de păr, clipsuri de ondulat părul, clești (accesorii
pentru păr), cocarde, dantele, cosițe de păr
împletit, elastic pentru prinderea părului, elastice
de păr, elastice pentru păr, extensii de păr,
păr fals, fileu pentru păr, fileuri de păr, fileuri
pentru barbă, flori artificiale, ghirlande artificiale,
funde pentru păr, fructe, flori și legume artificiale,
folie pentru vopsit părul, folii de aluminiu pentru
vopsit șuvițe de păr, nasturi, nasturi fantezie
folosiți ca ornament, mustăți false, moțuri
(pompoane), meșe (de păr), meșe false de
păr pentru coafura japoneză (tabomino), meșe
pentru coafuri japoneze (kamishin), mărgele
pentru meșteșuguri, mărgele pentru ornament,
mărgele, altele decât pentru crearea de bijuterii,
ondulatoare de păr, altele decât articolele
manuale, ondulatoare de păr, electrice, cu
excepția ustensilelor de mână, ondulatoare
de păr, electrice sau neelectrice, altele decât
instrumente manuale, ondulatoare pentru păr,
ornamente cu canafi pentru coafuri japoneze
(negake), ornamente de pălării (nu din metale
prețioase), ornamente de păr (cu excepția
celor din metale prețioase), ornamente de păr
sub formă de împletituri în păr, ornamente
pentru pălării, ornamente pentru păr, ornamente
pentru păr sub formă de piepteni, ornamentei
pentru coafuri de mireasă, sub formă de
piepteni, paiete, paiete pentru îmbrăcăminte,
paiete pentru împodobire, cu excepția celor
din metale prețioase, panglici de catifea,
panglici de mătase, panglici de păr, panglici de
păr pentru coafuri japoneze (tegara), panglici
decorative, panglici din hârtie (ornamente pentru
păr), panglici elastice, panglici elastice pentru
păr, panglici (mercerie), panglici pentru cozi
împletite pentru coafură coreeană (daeng-gi),
panglici pentru împachetare, panglici pentru
ambalarea cadourilor, din material textil, panglici
pentru împachetat cadouri, bentițe pentru păr,
păr fals, păr fals pentru coafuri japoneze
(kamoji), păr sintetic, păr uman, pene (accesorii
vestimentare), pene decorative, pene de struț
(accesorii de îmbrăcăminte), pene de pasăre
(accesorii de îmbrăcăminte), perii de ondulat
părul, cu excepția celor electrice, peruci, peruci
de clovn.

───────

(210) M 2021 06247
(151) 26/08/2021
(732) SMART RAINBOW SRL, STR.
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FILDESULUI NR. 4, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Tiessa

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

3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, odorizante de
casă, preparate pentru spălare, aer presurizat,
în recipiente pulverizatoare, pentru curățare
și desprăfuire, apă de javel, apă parfumată
pentru lenjerie, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, burete impregnat cu
săpun, parfumuri pentru ceramică, parfumuri
pentru carton, parfumuri pentru automobile,
lichide de curățare, lichid de spălare,
detergenți pentru spălarea vaselor, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
produse pentru clătire, produse de curățare
sub formă de spray pentru materiale textile,
produse de curățare sub formă de spume,
produse de curățare de uz casnic, săpun
de uz casnic, produse pentru decolorare,
șervețele umede impregnate cu un produs de
curățat, săpun praf, sodă caustică, uleiuri de
curățare, uleiuri naturale de curățare, substanțe
parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
adeziv pentru extensii de păr, adezivi pentru
uz cosmetic, balsam pentru cuticule, balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, ceruri de
masaj, produse cosmetice, cosmetice care
conțin acid hialuronic, cosmetice care conțin
cheratină, cosmetice care conțin panthenol,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
preparate pentru pedichiură, preparate igienice
ca articole de toaletă, preparate din aloe
vera pentru uz cosmetic, preparate emoliente
(cosmetice), piatră ponce, lumânări de masaj
de uz cosmetic, loțiuni parfumate (preparate
de toaletă), loțiuni pentru corp parfumate
(preparate de toaletă), lac de uz cosmetic,

henna (vopsea cosmetică), gel de aloe vera
de uz cosmetic, dischete demachiante din
vată, creme de masaj, nemedicinale, cretă
de uz cosmetic, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, șervețele impregnate pentru
uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
ulei de ricin de uz cosmetic, trusă pentru
cosmetice, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru îndepărtarea cuticulei, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse cosmetice
sub formă de uleiuri, produse cosmetice
organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și
loțiuni pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală, unguente de uz cosmetic, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale, uleiuri
esențiale de cedru, esențe și uleiuri eterice,
preparate pentru aromoterapie, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic),
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseții,
uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale naturale, uleiuri
esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
parfumate, apă de toaletă, apă de colonie,
apă de parfum, apă parfumată, aromatizanți
pentru parfumuri, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
și creme de corp parfumate, loțiuni bay rum
(cel mai des utilizate ca aftershave sau apă
de colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului de
bărbierit), șervețele parfumate, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), pulverizatoare pentru
corp, preparate parfumate, parfumuri naturale,
parfumerie (produse de -), uleiuri naturale
pentru parfumuri, farduri, deodorante de uz
uman şi veterinar și antiperspirante, preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate și tratamente pentru păr, săpunuri
și geluri, produse pentru epilare și bărbierit,
preparate pentru baie, apă micelară, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, cosmetice de îngrijire
a frumuseții, cosmetice funcționale, creme bb
de înfrumusețare, coloranți cosmetici, creme
și loțiuni cosmetice, parfumuri, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuri parfumate,
conuri parfumate, parfumuri solide, bețișoare
parfumate, potpuriuri parfumate, pudră de talc
parfumată, pietre parfumate din ceramică,
substanțe aromatizante pentru parfumuri, spray
parfumat pentru casă, extracte de flori
(parfumerie), preparate pentru parfumarea
camerei, lotiuni parfumate pentru corp, sfere

(210) M 2021 06289
(151) 27/08/2021
(732) TIESSA COLLECTION SRL, STR.
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parfumate (substanțe aromatice), săruri de
baie parfumate, conuri de pin parfumate,
odorizanți de cameră, produse de parfumare
pentru cameră, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
preparate pentru împrospătarea covoarelor
și mochetelor, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale, rezerve cu parfumuri
pentru dozatoare non-electrice de parfum de
cameră, rezerve pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, fond de ten, ojă creion, ojă de
unghii, lac de unghii, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
aerosoli pentru improspatarea si curatarea
pielii, alifii, unguente (nemedicinale), produse
astringente de uz cosmetic, balsamuri de
buze, bază de machiaj, concentrate hidratante
(produse cosmetice), comprese pentru ochi
de uz cosmetic, cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, bază pentru unghii (cosmetice),
cremă pentru ochi, cremă pentru unghii,
cremă de noapte, creme cu protecție solară,
creme antirid, creme anticelulitice, creme anti-
îmbătrânire, cosmetice pentru unghii, creme,
loțiuni și geluri hidratante, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), creme tonifiante
(produse cosmetice), creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), creme pentru pistrui, creme pentru
demachiere, creme pentru corp parfumate, gene
false, granule pentru curățarea feței, geluri
pentru întârzierea îmbătrânirii, gel pentru unghii,
geluri de curățare, gel exfoliant, foițe de pudră
pentru față, emolienți pentru ten, emulsii de corp,
hârtie abrazivă pentru unghii, lapte hidratant,
lapte de corp, lac de unghii de uz cosmetic,
intăritor pentru unghii, loțiuni după plajă, nămol
cosmetic de corp, măști hidratante, măști de
frumusețe, măști de curățare, produse cosmetice
hidratante, preparate pentru repararea unghiilor,
produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, produse exfoliante, săruri de baie, ser
anti-îmbătrânire, pudră de toaletă, pudră de
talc pentru corp, produse pentru tonifierea pielii,
ser calmant pentru piele, uleiuri bronzante,
spume de curățare, sprâncene false, balsam
de păr, balsam pentru barbă, ceară pentru păr,
decoloranți pentru păr, cremă pentru fixarea
coafurii, creme pentru îngrijirea părului, măști
pentru păr, loțiuni capilare, geluri pentru fixarea
coafurii, fixative de păr, vopsele pentru păr,
preparate pentru nuanțarea părului, pomade
de păr pentru bărbați, șampoane uscate,
șampoane, pudra de par, ulei de păr, ulei
pentru barbă, tratamente pentru păr, ser de
păr, rimel, geluri pentru duș, produse de

curățare pentru mâini, săpun lichid, șampoane
pentru corp, săpun pentru utilizare fără apă.,
parfumuri lichide, parfumuri pentru corp, baze
pentru parfumuri de flori, parfumuri de camera
sub formă de spray, apă de lavandă, agenți
caustici pentru curățare, agenți de decapare
pentru vopsea, agenți de deparafinare pentru
curațare, agenți de uscare pentru mașini
de spălat vase, agenți pentru îndepărtarea
petelor, amoniac pentru curățenie, amidon
pentru curățare, batiste impregnate cu produse
pentru curățarea ochelarilor de vedere, ceară
antiderapantă pentru dușumele, ceară pentru
lustruit, ceruri de parchet și mobilă, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții de
curățare pentru toalete, cârpe impregnate pentru
lustruit, decapanți, degresanți pentru curățare,
compoziții pentru tratarea pardoselilor, creme de
lustruit, detartranți de uz casnic, detergenți alţii
decât cu utilizare în procesele de fabricarre şi în
scopuri medicale, lichide degresante, preparate
detartrante de uz casnic, preparate degresante
de uz casnic, preparate pentru înălbire de uz
casnic, cosmetice, săpunuri, săpun industrial,
săpun detergent, înălbitor pentru rufe, detartranți
praf folosiți pentru mașina de spălat, tablete
pentru mașini de spălat vase, spray-uri de
curățare, spray-uri de degresare, substanțe
degresante, solvenți de degresare, alții decât
cei folosiți în procesele de fabricație, produse
pentru îndepărtarea mucegaiului, produse
pentru îndepărtarea calcarului, produse pentru
desfundarea țevilor de scurgere, produse pentru
lustruirea mobilei, solvenți pentru îndepărtarea
vopselelor, șervețele umede impregnate cu
un produs de curățat, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, substanțe pentru curățarea
mochetelor, substanțe de curățare pentru uz
casnic, sodă caustică, produse pentru spălare,
șampon de covoare, șervețele pentru șters
ochelarii impregnate cu detergent, produse
pentru îndepărtarea ruginii, produse pentru
îndepărtarea mucegaiului, produse pentru
îndepărtarea cerii, produse pentru îndepărtarea
vopselei, produse pentru îndepărtarea petelor
provocate de animalele de companie, produse
pentru curățarea geamurilor (de lustruire),
produse pentru desfundarea țevilor de
scurgere, produse pentru intensificarea acțiunii
detergenților, produse pentru îndepărtarea
calcarului, produse de spălat legume și fructe,
produse de lustruit pentru chitare, produse de
lustruit metalul, produse decolorante, produse
pentru clătire, produse pentru curățarea litierelor,
produse pentru curățarea și luciul frunzelor
plantelor, produse de curățare pentru vehicule,
preparate pentru spălare, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
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odorizante de casă, ceară de carnauba pentru
industria automobilelor, ceară auto, detergenți
pentru curățarea automobilelor, lichide pentru
spălarea parbrizelor, produse pentru lustruirea
automobilelor, soluții de ștergere, întreținere
și curățare a mașinilor, produse pentru
lustruirea anvelopelor de vehicule, produse
pentru curățarea dinților și ape de gură, paste
de dinți, șampoane, șampoane uscate, geluri
de baie și duș, nu de uz medical, săpunuri,
produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii, ojă
de unghii.
4. Combustibili și materiale pentru iluminat,
compoziții pentru controlul prafului, energie
electrică, lubrifianți și unsori industriale, ceară și
lichide, produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea prafului, aditivi non-chimici pentru
combustibili, ceară de albine, combustibili pe
bază de alcool, alcool metilic, amestecuri de
combustibili, antracit, aprinzătoare pentru foc,
aprinzătoare lichide pentru grătar, aprinzătoare
pentru grătare, brichete de cărbune, brichete,
benzină (combustibil), cărbune pentru narghilea,
cărbune, carburanți, butan folosit la iluminat,
cocs, ceară pentru iluminat, ceară (materie
primă), cartușe de gaz, carburanți pentru
vehicule cu motor, combustibili fără fum,
combustibili, gaz aerian, gaz butan utilizat
drept combustibil, gaz butan folosit drept
combustibil pentru uz casnic, dioxid de carbon
pentru aprindere, emulsii bituminoase pentru
combustibil, eter de petrol, compuși care nu
scot fum pentru utilizare drept combustibili, gaz
natural, gaz de șist, gaz propan, gaz îmbuteliat,
huilă, gazolină, hârtie pentru iluminat, lignit,
lemn, iască, ligroină, lemn destinat utilizării drept
combustibil, lumânări și fitiluri pentru iluminat,
produse combustibile, petrol lampant, parafină,
produse pe bază de cărbune utilizate drept
combustibil, uleiuri combustibile, seu pentru
iluminat, spirt denaturat, solvenți nafta utilizați
ca acceleratori, turbă (combustibil), ulei de
lampă cu agent insectifug, uleiuri pentru iluminat,
uleiuri minerale pentru motor, energie electrică
din surse regenerabile, energie electrică din
surse neregenerabile, aditivi (nechimici) pentru
fluide hidraulice, aditivi concentrați (nechimici)
pentru lubrifianți, aditivi nechimici pentru uleiuri
de motor, aditivi nechimici pentru uleiuri de
cutii de viteze, aditivi nechimici pentru uleiuri
de transmisie, aditivi nechimici pentru unsori,
ceară pentru schiuri, ceară pentru plăci de
surf, ceară pentru fabricarea de lumânări,
ceară pentru curele, ceară de albine pentru
utilizare în fabricarea unguentelor, unsoare
pentru arme, agenți de lubrifiere sub formă de
pudră de talc, agenți de lubrifiere sub formă
de pulbere de grafit, ceară vegetală, ceruri

de uz industrial, ceară pentru skateboarduri,
ceară pentru snowboarduri, ceară utilizată ca
înveliș pentru materiale de ambalare de produse
alimentare, lichide de tăiere, lanolină pentru
fabricarea cosmeticelor și pomezilor, lubrifianți,
lubrifianți pentru automobile, lubrifianți pentru
mașini industriale, lubrifianți pentru mașini-
unelte, lubrifianți pentru motoarele vehiculelor,
seu, stearină, ulei de ricin de uz tehnic, preparate
pentru detașarea componentelor din metal
ruginite, preparate pentru lubrifierea îmbinărilor,
preparate pentru reducerea frecării prin glisare
între două suprafețe, ulei pentru încălțăminte,
ulei pentru țevi de armă, ulei de soia de uz
industrial, ulei de susan de uz industrial, uleiuri
de gresare, uleiuri de amortizare, uleiuri animale
de uz industrial, uleiuri de impregnare, uleiuri de
gresare (lubrifianți industriali), uleiuri de turnare,
uleiuri de măsline de uz industrial, uleiuri de
nucă de uz industrial, uleiuri de pește de uz
industrial, uleiuri de in pentru vopsele, uleiuri
de impregnare pentru combaterea coroziunii,
uleiuri izolante, uleiuri grele, uleiuri pentru
motoare, uleiuri pentru lanțuri, uleiuri pentru
călirea metalelor, uleiuri pentru angrenaje,
uleiuri minerale, uleiuri lubrifiante sintetice,
uleiuri pentru conservarea zidăriei și pieilor,
uleiuri sintetice, uleiuri și gresanți de lubrifiere,
unsori cu utilizări tehnice, uleiuri tehnice
pentru prelucrarea metalelor, unsori pentru
mașini, lubrifianți pentru gresarea vehiculelor,
produse pentru îndepărtarea prafului, substanțe
pentru utilizare la absorbția prafului, produse
pentru umezirea prafului, preparate pentru
absorbția prafului, aranjamente din lumânări,
bețișoare pentru aprinderea lumânărilor, candele
(lumânări), ceară parfumată pentru topit,
elemente decorative pentru iluminarea pomului
de crăciun (lumânări), produse de topit din
ceară parfumată, torțe pentru grădină, lumânări
parfumate, candele (lumânări), lumânări cu
aromă de mosc, lumânări parfumate pentru
aromaterapie, lumini de crăciun (lumânări),
lumânări pentru ocazii speciale, lumânări pentru
absorbirea fumului, lumânări cu repelent pentru
insecte, ceară de carnauba, ceară de albine
pentru utilizare în fabricarea unguentelor, ceară
de albine folosită la fabricarea produselor
cosmetice.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă, adezivi
de uz dentar, abrazivi de uz dentar, agenți de
sigilare de uz dentar, ceară dentară, apă de
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gură pentru uz medical, ape de gură antiseptice,
cimenturi dentare, gaze de uz stomatologic,
materiale de fixare a danturii, rășini dentare,
sprayuri de gură pentru uz medical, produse
medicinale pentru îngrijirea gurii, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, pastă de
dinți medicamentoasă, dezinfectante, șervețele
dezinfectante, săpunuri dezinfectante, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, adezivi
chirurgicali, ape termale, anticoncepționale
(produse chimice), alcool medicinal, apă
oxigenată de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, balsamuri pentru fundul
bebelușului, de uz medical, capsule pentru
medicamente, cristale de uz terapeutic, colagen
de uz medical, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respirației de uz medicinal, geluri
de masaj de uz medical, medicamente pentru
animale, lumânări pentru masaj de uz terapeutic,
loțiuni de uz veterinar, loțiuni medicinale după-
ras, picături de ochi, pansamente, bandaje
și plasturi medicali, organe vii și șervețele
pentru uz chirurgical, preparate medicale,
produse rehidratante, preparate și materiale
de diagnostic, șampoane medicinale, remedii
naturale și farmaceutice, țigarete fără tutun, de
uz medical, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, stickuri contra durerilor de cap,
truse de prim ajutor de uz casnic, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
alimente pentru diabetici, antioxidanți, amestec
de băuturi nutritive pentru înlocuirea unei
mese, alimente pentru sugari, ceai medicinal,
ceaiuri de slăbit de uz medical, băuturi pe
bază de vitamine, fibre dietetice, picături cu
vitamine, mentă de uz farmaceutic, plasturi
cu suplimente de vitamine, poțiuni medicinale,
pâine cu conținut scăzut de sare de uz medical,
preparate multivitaminice, substanțe dietetice
pentru bebeluși, preparate pentru suprimarea
apetitului, preparate pentru stimularea apetitului,
suplimente alimentare pentru animale, vitamine
și preparate cu vitamine, suplimente
nutritive, articole absorbante pentru igiena
personală, dezinfectanți și antiseptice, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
șampoane uscate medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, truse portabile de
medicamente, algicide, acaricide, bețișoare
anti-țânțari, bețișoare fumigante, fungicide,
erbicide, hârtie cu insecticid contra moliilor,
preparate antiparazitare pentru animale de
companie, prafuri antipurici pentru animale,
otrăvuri, preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate împotriva păduchilor,
substanțe antimucegai, spirale antițânțari,

zgărzi antiparazitare pentru animale, geluri
antibacteriene.
7. Echipament pentru mișcare și manevrare,
echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit, echipament pentru măturare,
curățare și spălare, generatoare de electricitate,
mașini de distribuire, mașini și mașini-unelte de
urgență și salvare, mașini și mașini-unelte pentru
tratarea materialelor și pentru fabricare, pompe,
compresoare și suflante, generatoare de curent,
roboți industriali, generatoare de electricitate,
foarfecă de descarcerare (foarfece de salvare
electrice), roboți de uz industrial, roboți folosiți în
industrie, buldozere, accesorii pentru buldozere,
accesorii pentru excavatoare, aparate de
ascuțit burghie de foraj minier, aparate pentru
sortarea pământului (mașini), aparate pentru
împrăștierea pământului (mașini), ciocane de
forjă cu arc, burghie pentru bormașină, burghie
pentru industria mineritului, clești cu prize
multiple (mașini), excavatoare, echipamente de
forare în pământ (mașini), dispozitive pentru
săparea și deplasarea pământului (mașini),
dispozitive de tăiat șanțuri, cupe de buldozer,
foarfece pneumatice, mașini de dragaj, mașini de
cosit (electrice), mașini de perforat roci, mașini
de forat puțuri, lopeți mecanice (instrumente),
instrumente de foraj (mașini), mașini de
prelucrare a mineralelor, mașini de îndreptat,
mașini de săpat, mașini vibratoare, mașini
pentru tăierea pietrelor, mașini pulverizatoare
de beton, mașini pentru săparea șanțurilor,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, unelte de tăiat pentru foraj ascendent,
accesorii pentru mașini de tuns gazonul,
aeratoare, aparate de muls, aparate de tuns
iarba pentru grădină, aparate electrice de
tuns iarba, capete pentru recoltare, batoze,
aparate reîncărcabile pentru tunderea gardului
viu, aspirator cu tocător pentru curățarea
resturilor de gunoaie, cilindri de pulverizare
sub formă de instrumente horticole, cultivatoare
(mașini), cuțite de cositoare, coase (mașini),
coase electrice pentru grădină, combine,
cultivatoare (unelte electrice pentru gazon și
grădină), cultivatoare electrice, dispozitive de
stropit (mașini), dispozitive de tăiat crengi
(acționate electric), dispozitive de tuns (acționate
electric) pentru animale, dispozitive electrice de
tăiat gardul viu, dispozitive pentru grădinărit
(electrice), freze de grădină, grape, mașini
pentru tuns gazon-ul, foarfece electrice pentru
tunderea gardului viu, instrumente agricole,
altele decât cele acționate manual, incubatoare
pentru ouă, lance de stropit sub formă de
instrumente agricole, mașini de cultivat, utilaje
agricole, unelte de curățat gazonul (mașini),
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mașini de tuns animale, aparate de ridicare și
de înălțare, elevatoare și scări rulante, mașini
de împachetat, mașini de ambalat sau de
împachetat, mașini de sortare, altele decât cele
pentru bani, mașini de încărcare, mecanisme de
deschidere și închidere, transportoare și benzi
rulante, accesorii pentru aspiratoare de praf,
pentru pulverizare de parfumuri și dezinfectante,
aparate de curățat cu aburi, aparate automate de
curățare a piscinelor, aparate de lustruit pentru
întreținerea podelelor, aparate de măturare
automate pentru bazine de înot, aparate de uscat
rufe fără încălzire, aparate electrice de bătut
covoare, aparate electrice pentru șamponarea
covoarelor, aspiratoare, aspiratoare automate,
aspiratoare comerciale și industriale, aspiratoare
pentru automobile, aparate de curățat cu
presiune mare, centrifuge (mașini), aspiratoare
uscate și cu apă, coșuri pentru ustensile pentru
mașinile de spălat vase, mașini și aparate
electrice pentru ceruit, coșuri pentru mașini
de spălat vase sub formă de piese pentru
mașini de spălat vase, degresoare, curățitoare
electrice cu înaltă presiune, discuri de lustruire
folosite cu șlefuitoare electrice pentru pardoseli,
dispozitive automate pentru curățarea podelelor,
dispozitive electrice de lustruit încălțăminte,
distribuitoare de detergent lichid, echipament
electric de curățare a geamurilor, filtre și pungi
de praf pentru aspiratoare, mașini de călcat
și prese de rufe, instalații de spălat vehicule,
instrumente de curățare cu ultrasunete, pentru
bijuterii, instrumente de curățare cu ultrasunete,
de uz industrial, mașini combinate de spălare
și periere, mașini cu abraziune pentru curățare,
mașini de aspirare de uz casnic, mașini și
mașini-unelte de urgență și salvare, mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, pompe, compresoare și
suflante, roboți industriali, generatoare de
curent, foarfecă de descarcerare (foarfece
de salvare electrice), roboți de uz industrial,
roboți folosiți în industrie, acumulatoare
hidraulice (componente ale maşinilor), ambreiaje
pentru mașini, alternatoare auto, alimentatoare
pentru carburatoare, angrenaje pentru mașini,
ansambluri pompă-motor, arbori de mașini,
arbori cu camă pentru motoare, apărătoare
de mașini, arbori cu came, arbori cardanici,
arbori pentru mașini, bujii, cablaj aprindere bujii,
carburatoare, carcase pentru mașini industriale,
chiulase de motor, cilindri compresori (piese
de mașini), cilindri de motoare, compresor
de supraalimentare, cuplaje cardanice, cuplaje
de siguranță pentru mașini, cuplaje (părți de
motoare), curele de transmisie, demaroare,
dispozitive de acționare pentru mașini,
dispozitive de acționare pentru mecanisme,

dispozitive de injecție diesel, motoare electrice,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
elemente de comandă pneumatice pentru
mașini, filtre de combustibil, filtre de ulei
pentru motoare și elemente de propulsie,
frâne electrice pentru mașini, frâne cu saboți
(organe de mașină care nu sunt pentru vehicule
terestre), filtre ca piese pentru mașini, furtunuri
(metalice) folosite la sistemele hidraulice
ale mașinilor, lagăre (fusuri, componente
ale maşinilor, garnituri de frână (piese
pentru mașini), garnituri de chiulasă, îmbinări
articulate, motoare hidraulice, garnituri metalice
pentru motoarele vehiculelor, ventilatoare pentru
motoare, turbine de alimentare pentru mașini,
turbine de supraalimentare pentru motoare,
turbine hidraulice, vilbrochenuri, mașini și
aparate agricole, de grădinărit și silvice, mașini
de construcție, mașini și aparate pentru tăiere,
forare, șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor,
mori și mașini de râșnit, mașini, mașini-unelte
și scule și aparate acționate electric pentru fixat
și asamblat, mașini și dispozitive de lipit și
sudură, mașini pentru producerea și procesarea
materialelor, mașini de filtrat, separatoare și
centrifuge, mașini pentru placare, injectoare
pentru motoare, motoare de mașini, rulmenți
pentru motoare, roți și șenile pentru mașini,
pompe de apă, mașini pentru curățenie și
curățare în exterior., ciocane rotopercutoare
electrice, ferăstraie (maşini), suflante pentru
comprimarea, evacuarea și transportul gazelor,
supape pentru evacuarea gazelor de ardere
(piese pentru mașini), robinete pentru mașini,
mașini de tocat carne, mașini de tocat furaje,
tocătoare de lemn (mașini), tocătoare de
hârtie (mașini), tobe de eșapament pentru
motoare, motocoase electrice, monturi pentru
rulmenți, carcase de rulmenți, rulmenți cu
ace, rulmenți cu bile, inserții pentru rulmenți,
vibratoare de beton, mașini de șlefuit, polizoare
(mașini), perii disc cu sârmă pentru polizoare
electrice, discuri abrazive pentru polizoare
mecanice, discuri cu lamele pentru polizoare
electrice, rindele electrice, freze, macarale,
sfredele pentru macarale, mașini de găurit și
sfredele, mecanisme de tăiat (mașini), mașini
pentru vopsit, pistoale pentru vopsit, mașini
de lipit, pistoale de lipit electrice, aparate
de tuns iarba pentru grădină, motoprășitoare
(mașini), atomizoare sub formă de piese pentru
mașinile de stropit culturile agricole, suflante
industriale, suflante de aer, aspiratoare, saci
pentru aspiratoare, perii pentru aspiratoare,
incubatoare pentru ouă, mașini (industriale)
pentru felierea alimentelor, aparate (electrice, de
bucătărie) pentru felierea alimentelor, dispozitive
de zdrobit de bucătărie, electrice, compresoare,
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lagăre (componente ale maşinilor), variatoare
de viteză pentru mașini, variatoare de cuplu
hidraulice (organe de mașină nedestinate
vehiculelor terestre), mașini de curățat materiale
textile, mașini de spălat, uscătoare centrifugale
(mașini), uscătoare rotative (mașini), saci pentru
aspiratoare, roboți pentru curățenie, perii pentru
aspiratoare, mături electrice, mopuri electrice
cu aburi, mașini pentru spălat ustensile, mașini
pentru spălarea geamurilor, role din materiale
nețesute care constituie piese de mașini folosite
la lustruire, roți din materiale nețesute care
constituie piese de mașini folosite la degresare,
mașini pentru curățenie și curățare în exterior,
mașini electrice pentru spălarea alimentelor,
mașini de uscat gogoși de mătase, mașini
de spălat vehicule, mașini de spălat cu
presiune, automate (distribuitoare automate),
distribuitoare de săpun, mașini de pulverizat,
ciocane pneumatice, deschizătoare electrice de
conserve, dispozitive de tensionare cu clichet
(mașini), malaxoare, mașină de suflat, mașini
de cusut pentru textile și piele, mașini de făcut
chei, mașini de filtrat, separatoare și centrifuge,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
mașini pentru ascuțire și realizat matrițe,
mașini pentru fabricarea ambalajelor, mașini
pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor,
mașini pentru fabricarea pungilor, mașini pentru
fabricarea sacilor, mașini pentru fabricarea
funiilor de paie, mașini pentru fabricarea de
chibrituri, mașini pentru fabricarea de ace,
mașini pentru fabricarea semiconductoarelor,
mașini pentru fabricarea uneltelor, mașini pentru
fabricarea țigărilor, mașini pentru impregnare,
mașini pentru producerea și procesarea
materialelor, mașini pentru placare, mașini
pentru imprimarea și legarea cărților, mașini și
aparate pentru tăiere, forare, șlefuire, ascuțire
și tratare a suprafețelor, mașini și aparate
de procesat și preparat alimente și băuturi,
mașini-unelte, prese de asamblaj, pistoale de
etanșat electrice, mori și mașini de râșnit,
scule electrice, roboți pentru mașini-unelte,
scule pneumatice portabile, scule modulare
(instrumente), scule manuale acționate în
alt mod decât manual, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, unelte cu
acționare electrică, unelte acționate mecanic,
storcătoare industriale, tocătoare (mașini), șerpi
electrici pentru desfundarea conductelor, unelte
acționate cu motor, aparate de vulcanizare,
mașini pentru vopsit, bormașini cu suport,
bormașini robotizate electrice de mână, ciocane
rotopercutoare electrice.
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),
instrumente pentru menținerea focului, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
unelte manuale pentru construcție, reparație
și întreținere, instrumente pentru menținerea
focului, acţionate manual, ciocane, ciocane
de lemn și baroase (unelte de mână),
instrumente de fixare și îmbinare, acţionate
manual, unelte manuale pentru tăiere, găurire,
șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței., lame de
ferăstraie, suporturi pentru ferăstraie, rindele,
freze (scule), mașini de tăiat, diamant de
tăiat sticlă, atomizoare acționate manual, de
uz industrial sau comercial, aparate pentru
aranjarea părului, aparate manuale pentru
ondularea părului, fiare de ondulat, ondulatoare
de păr electrice, trimmere neelectrice de tuns
sprâncene, împletitoare de păr electrice, ace
pentru găurirea urechilor, accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), aparate electrice de
coafare, clești pentru întors genele, dispozitive
electrice de curbat gene, fiare de călcat, cuțite
de potcovărie, pensete, foarfece, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului, aparate
de tuns animale, agrafe de păr pentru bebeluși,
aparate de epilat, aparate de ras, aparate de
tuns părul, non-electrice, aparate electrice de
tuns barba, aparate electrice de tuns părul din
nas, aparate electrice de tuns părul din urechi,
aparate electrice pentru tuns (instrumente
manuale), aparate electrice pentru tuns părul,
aparate pentru epilat prin electroliză, aparate
pentru epilat, electrice sau neelectrice, aparate
neelectrice de tuns barba, mașini de tuns
electrice, lame de ras, aparate pentru tuns si
aranjat barba și mustața, pieptene pentru contur
barbă, pensete pentru îndepărtarea părului,
aparate de bărbierit, aparate de bărbierit cu
vibrații, aparate de ras de unică folosință,
aparate de ras electrice, brice (de bărbierit),
casete cu lame pentru aparate de ras, cutii
adaptate pentru lame de ras, distribuitoare
de lame pentru aparate de ras, dispozitive
pentru distribuirea lamelor de ras, tocuri pentru
aparate de ras, truse de bărbierit, ondulatoare
pentru gene, unelte de mână pentru exfolierea
pielii, unelte de mână folosite la eliminarea
pielii întărite, separatoare de gene, răzuitoare
de tapete, pulverizatoare manuale cu pompă,
pensete pentru gene artificiale, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, ustensile pentru arta
corporală, accesorii pentru manichiură, clești de
unghii, freză electrică pentru unghii, instrumentar
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de pedichiură, truse de manichiură, pile
electrice de unghii, pile de unghii, instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, unghiere, truse
de pedichiură, aparate de curățat legume,
acționate manual, aparate de feliat legume,
argintărie (cuțite, furculițe și linguri), cutii pentru
tacâmuri, cuțite de bucătărie, cuțite, furculițe
și linguri, cuțite de masă, decojitoare de
legume, non-electrice, deschizătoare neelectrice
de conserve, deschizătoare de stridii, dispozitive
de curățat boabele de porumb, acționate manual,
dispozitive de curățat cartofi (instrumente
manuale), dispozitive pentru tăiat pizza,
feliatoare, acționate manual, dispozitive pentru
tăiat pastele (acționate manual), dispozitive de
curățat cartofi (cuțite), dispozitive de tăiat pizza,
neelectrice, dispozitive neelectrice de feliat
alimente, foarfece de bucătărie, feliatoare de
legume, instrumente pentru scoaterea solzilor de
pește, instrumente pentru extragerea cotoarelor
de măr, instrumente pentru decojirea fructelor,
non-electrice, instrumente de decorticat creveți,
gheare pentru carne, furculițe și linguri,
mânere pentru cuțite, lingurițe ca suvenire de
colecție, linguri, furculițe și cuțite de masă
pentru bebeluși, seturi de tacâmuri, răzători
de bucătărie, răzuitoare (cuțite), nivelatoare
pentru torturi, tacâmuri biodegradabile, tăietoare
de fructe, ustensile de mână pentru curățat
ananasul, tăietoare pentru cartofi prăjiți,
tocătoare de carne (unelte manuale), tacâmuri
speciale pentru bebeluși, tacâmuri și veselă
de unică folosință, din plastic, amestecătoare
(unelte manuale), aparate de sudură non-
electrice, bricege multifuncționale, centuri pentru
unelte, buzunare pentru unelte pentru a fi
atașate la centuri pentru unelte, chei pentru
crampoane pentru încălțămintea de golf, ciocane
de spart gheața, alonje pentru scule de mână,
dălți pentru sculptori, cuțitoaie de potcovar,
cuțite pentru scufundări, cuțite pentru bricolaj,
cuțite, colectoare de monede, cuie (clești de
scos -), clichete (unelte), foarfece de buzunar,
extractoare de cuie, despicătoare de bușteni
(unelte acționate manual), deschizătoare de
conserve acționate manual, fiare de gofrat,
hurci pentru spălarea aurului, macete, lopeți
pentru zăpadă, linguri pentru saună, instrumente
de tranșat, instrumente pentru sacrificarea și
tranșarea animalelor, mașini de tuns (manuale),
mașini de tăiat și fațetat, mojare și pisăloage,
pompe de mână, scule de mână pentru
perforare, acționate manual, altele decât cele
de birou, raclete pentru schiuri, pulverizatoare
(unelte acționate manual), pompe pentru lichide
(acționate manual), răngi de scos cuie (unelte
manuale), unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru agricultură,

grădinărit și peisagistică, ciocane, ciocane de
lemn și baroase, clești patent, clești, cleme
de prindere (scule manuale), cuțite demontabile
(componente unelte de mână), fiare de marcare,
echere culisabile (unelte acționate manual),
dispozitive de îndreptare a firelor (unelte
acționate manual), dispozitive de curbat țevi
(unelte acționate manual), menghine, leviere,
instrumente pentru finisarea pereților din rigips,
instrumente de fixare și îmbinare, pene de
fixare, perii de sârmă (unelte acționate manual),
mojare pentru pisat, mistrii pentru îmbinări,
mistrii pentru zidărie, oale de turnătorie, patrițe
de numerotare, mojare pentru pisat (unelte
manuale), piese de nivelare pentru unelte
acționate manual, răngi, raclete pentru pardoseli
și ferestre, pompe de gresat, punctatoare de
centrare (portabile), pistoale de călăfătuire,
sule, tije pentru cabluri, unelte de lustruit,
scule rotative (unelte acționate manual), șerpi
pentru desfundat țevi, acționați manual, unelte,
acționate manual, pentru repararea vehiculelor,
unelte de mână pentru nivelarea cimentului,
sfoară pentru construcții, separatoare de flanșă
(unelte manuale) pentru separarea flanșelor,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, unelte de piuare
(manuale), unelte manuale pentru demontarea
anvelopelor, vârfuri de unelte rotative (unelte
acționate manual), cazmale, coase acționate
manual, dispozitive de tăiat garduri vii (unelte
acționate manual), foarfece de grădină, greble,
furci de fân, furci agricole (unelte manuale), furci
de grădină, grape acționate manual, instrumente
de defrișare fiind scule de mână, lopeți, lopățele
de grădina, instrumente pentru tăierea ghearelor
la păsările de curte (instrumente acționate
manual), instrumente pentru mânarea vitelor,
acționate manual, mașini de pulverizare (unelte
acționate manual) folosite în grădină pentru
pulverizarea insecticidelor, mașini de tuns gazon
(instrumente manuale), mașini de tăiat garduri
vii (unelte acționate manual), pulverizatoare
agricole (acționate manual), prășitori manuale,
mistrii, târnăcoape, săpăligi, unelte de tăiat
buruieni acționate manual, unelte de scos
buruieni acționate manual, unelte pentru altoit
(unelte manuale), unelte, acționate manual,
pentru silvicultură, târnacop, cricuri tip crocodil
pentru vehicule (acționate manual), elevatoare,
acționate manual, pentru motociclete, suporturi
pentru cricuri de mână, cricuri de mână,
harpoane pentru pescuit.
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
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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 și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, componente electrice și
electronice, aparate de înregistrare de date,
aparate și instrumente pentru controlul
vitezei vehiculelor, dispozitive de testare și
controlul calității, dispozitive de măsurare,
dispozitive de control și regulatoare, aparate
de semnalizare, alarme și echipamente
de avertizare, echipament și îmbrăcăminte
reflectorizante pentru prevenirea accidentelor,
dispozitive de control al accesului, camere
retrovizoare pentru vehicule, conuri de trafic,
detectoare de fum, echipamente de protecție
și siguranță, accesorii de protecție termică
(îmbrăcăminte) împotriva accidentelor sau
vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de piele
pentru protecție împotriva accidentelor sau
a vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de
protecție și armură pentru corp, articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
leziunilor, articole de îmbrăcăminte izolante
pentru protecție împotriva accidentelor sau
vătămărilor, benzi reflectorizante pentru purtat,
cagule ignifuge, cagule de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, articole de
îmbrăcăminte pentru motocicliști de protecție
împotriva accidentelor sau rănirilor, articole de
siguranță pentru cap, articole de protecție pentru
cap, articole de îmbrăcăminte rezistente la foc,
cizme (încălțăminte de protecție), dispozitive de
protecție, de uz personal, împotriva accidentelor,
filtre pentru măști respiratorii, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
incaltaminte impotriva accidentelor, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, măști de
protecție, plase de siguranță, protecția capului,
protecția ochilor, panouri solare, blocuri de
alimentare cu energie electrică, bănci de
încărcare, cabluri prelungitoare, prelungitoare cu
prize multiple, cabluri electrice, cabluri adaptoare
(electrice), echipamente de comunicare, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
stații de alimentare pentru vehicule electrice,
adaptoare de curent alternativ, adaptoare pentru
cabluri, antene și componente, cabluri și fire
electrice, circuite electrice și circuite imprimate,
unități de memorie electronice, tablouri electrice

de distribuție., cântare electrice, software
pentru diagnoză și depanare, aparate pentru
diagnoza instalațiilor de energie electrică, testere
pentru baterii, prese de lipit filme, variatoare
electronice de viteză, regulatoare (variatoare)
electrice de lumină, materiale înregistrate
descărcabile, aparate biometrice de identificare,
analizoare de imagine, analizoare de
luminescență, aparate de înregistrare, aparate
pentru înregistrarea temperaturii, aparate
electronice pentru înregistrarea vitezei, aparate
pentru înregistrarea timpului, înregistratoare
de date, cabluri telefonice, tablete, agende
electronice, amplificatoare de semnal, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate pentru
codificarea datelor, aparate de control multiport,
huse pentru tablete, cabluri usb, cabluri
usb luminoase, încărcătoare, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse
pentru calculatoare de buzunar, huse pentru
aparate de fotografiat, încărcătoare usb, căști,
căști in-ear, cutii pentru căști, bureți pentru
căști, căști fără fir, amplificatoare pentru căști,
boxe, boxe portabile, suporturi pentru selfie
(monopoduri manual), vizoare cu stabilizare
giroscopică, giroscoape pentru stabilizare
(instrumente optice), laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, display-
uri pentru telefoane mobile, carcase pentru
telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, difuzoare pentru telefoane mobile,
stații de andocare pentru telefoane mobile,
suporturi de telefoane mobile pentru bord, huse
din piele pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente audio
pentru automobile, difuzoare stereo pentru
automobile, difuzoare audio pentru automobile,
cablaje electrice pentru automobile, boxe pentru
automobile, adaptoare stereo pentru automobile,
aparate de navigație pentru automobile,
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suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, cabluri coaxiale, cabluri electronice,
cabluri optice, cabluri audio, cabluri video, cabluri
scart, cabluri pentru modem, cabluri de curent,
cabluri pentru calculatoare, cabluri și fire, cabluri
pentru baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, conector
prize (electrice), software descărcabil, aplicații
software descărcabile, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu auto-developare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genti pentru playere media digitale, playere
mp4, player portabil multimedia, ochelari 3d,
playere multimedia, camere video activate de
mișcare, telecomenzi multifuncționale, stații de
andocare pentru playere audio digitale, stații de
andocare pentru telefoane inteligente, sisteme
de vizualizare video, sisteme de sonorizare
exterioară, sisteme de divertisment audio-
video pentru mașini (ice), sisteme audio-
video de divertisment pentru mașină, folii
de protecție pentru tablete, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii
de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, carcase de acumulatoare, carcase
de baterii, carcase de calculator, carcase
pentru camere, carcase pentru comutatoare
(electronice), carcase pentru aparate electrice,
carcase pentru dispozitive digitale de asistenta
personala (pda), carcase rezistente la apă
pentru camere video, carcase pentru dispozitive
de stocare de date, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, camere video

de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără
fir, dispozitive periferice pentru reproducerea
de date, gadgeturi la purtător (dispozitive
periferice pentru calculatoare), unități de hard
disk, drivere pentru dispozitive, unități de
stocare (ssd), mijloace de stocare electronice,
dispozitive cu memorie pentru stocare, conținut
media descărcabil, piese și accesorii pentru
aparatură audio, piese și accesorii pentru
aparate de comunicații, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, încărcătoare portabile, adaptoare
coaxiale, adaptoare electrice, adaptoare usb,
adaptoare audio, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare pentru prize, brățări inteligente
care transmit date către telefoane inteligente,
cabluri pentru transmisia de date, folii de
protecție adaptate pentru ceasuri inteligente,
alarme la aparatele de supraveghere pentru
bebeluși, filtre pentru măști respiratorii (non-
medical), termometre, termometre cu infraroșu,
baze de date computerizate, conținut media,
benzi înregistrate, date înregistrate electronic,
holograme, suporturi de înregistrare (optice),
aparate pentru înregistrări audio-video, benzi
audio preînregistrate, carduri de memorie
usb, buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți audio, cărți
electronice, casete preînregistrate, cd-rom-uri
pre-înregistrate, diapozitive, discuri compacte
video preînregistrate, dvd-uri preinregistrate,
fișiere digitale (podcast), înregistrări muzicale,
înregistrări video, manuale cu instrucțiuni
în format electronic, postere descărcabile,
podcast-uri descărcabile, muzică digitală
descărcabilă, publicații electronice descărcabile,
reviste electronice, transmisii video, alarme
și echipamente de avertizare, aparate
de semnalizare, aparate electronice de
supraveghere, aparate de stingere a incendiilor
pentru automobile, aparate de scanare corporală
cu raze x pentru securitate, aparate și
instrumente de semnalizare, sisteme de
stingere a incendiilor, senzori pentru protecția
vieții private, senzori de fum, roboți pentru
supraveghere de securitate, sisteme de
asistență șofer pentru autovehicule, sisteme
de supraveghere video, mănuși rezistente
la foc, etichete electronice de siguranță,
echipamente de protecție și siguranță,
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluși, dispozitive video de monitorizare
a bebelușilor, detectoare de fum, conuri de
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trafic, camere retrovizoare pentru vehicule,
dispozitive de control al accesului, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, benzi adezive de securitate
(magnetice), bastoane de mână pentru
siguranță, articole reflectorizante pentru purtat,
pentru prevenirea accidentelor, accesorii de
protecție termică (îmbrăcăminte) împotriva
accidentelor sau vătămărilor, aparate pentru
salvare maritimă, aparate pentru siguranța
traficului feroviar, articole de îmbrăcăminte
rezistente la foc, articole de îmbrăcăminte
pentru motocicliști de protecție împotriva
accidentelor sau rănirilor, cagule ignifuge,
benzi reflectorizante pentru purtat, articole de
protecție pentru cap, articole de îmbrăcăminte
pentru protecția împotriva leziunilor, cizme de
protecție împotriva accidentelor, chingi tip ham
ajutătoare la ridicat greutăți, cleme nazale pentru
scafandri și înotători, combinezoane cu aerisire,
combinezoane termice de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, costume de pericol
biologic, costume antigravitaționale, curele de
susținere pentru muncitori, discuri reflectorizante
individuale pentru prevenirea accidentelor de
circulație, dispozitive de protecție contra razelor
x, cu excepția celor de uz medical, filtre pentru
măști respiratorii, dispozitive și echipament de
salvare, dispozitive de protecție pentru dinți,
îmbrăcăminte de protecție pentru prevenirea
accidentelor, hamuri de salvare, genunchiere
pentru muncitori, încălțăminte de protecție,
măști de gaze, măști antipoluare pentru
protecție respiratorie, mănuși de unică folosință
pentru laborator, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, lentile pentru măști de protecție
pentru față, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, ochelari
de protecție anti-aburire., ochelari antipraf,
măști pentru respirație, măști de protecție
pentru muncitori, măști de protecție, protecția
capului, protecția ochilor, plase de protecție
împotriva accidentelor, plase de siguranță,
prelate de protecție, pături ignifuge, pături
de supraviețuire, protecție (îmbrăcăminte de
-) împotriva accidentelor, radiațiilor și focului,
viziere de protecție, veste de salvare, veste
antiglonț, agende electronice, amplificatoare,
amplificatoare de antene, amplificatoare de
control, amplificatoare de semnal, amplificatoare
digitale, amplificatoare electronice, aparate și
instrumente multimedia, aparate de înregistrare,
aparate de copiere, cabluri de semnal
pentru it/av și telecomunicații, digitizoare,
decodoare, convertoare analogice, compresoare
de semnal, codoare optice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, dispozitive pentru
stocarea de date, dispozitive multifuncționale

care încorporează funcțiile de copiere și
fax în modul autonom, dispozitive de
montare pentru camere, echipamente de
comunicare, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, expansoare audio, emițătoare optice,
etuiuri pentru telefoanele celulare, potențiatoare
optice, preamplificatoare, procesoare de voce,
multiplexoare video, organizatoare electronice,
multiplexoare, marcaje pentru identificarea
frecvenței radio (RFID), lochuri electronice,
masere (amplificatoare de microunde),
procesoare de vorbire, unități de codificare
electronică, tastaturi fara fir, tastaturi,
suporturi pentru amplificatoare, table electronice
interactive whiteboard, terminale multimedia,
transformatoare acustice, transmițătoare optice,
terminale pentru recepția semnalului, unități
de codificare electronice, receptoare optice,
sintetizatoare de frecvențe, sistem de
automatizare pentru clădiri, suporturi de fixare
adaptate pentru monitoare de calculator,
suporturi de date pre-înregistrate destinate
utilizării cu calculatorul, stilouri magneto-optice,
limitatoare de semnal, inele inteligente, huse
pentru agende electronice, antene folosite,
de asemenea, ca și aparate de comunicație,
accesorii de montare pentru aparate radio,
adaptoare de radiofrecvență, amplificatoare de
viteză, antene parabolice, antene satelit, aparate
cu frecvențe extrem de mari pentru rețele fără
fir, aparate de comunicații, aparate de absorbție
a zgomotelor, aparate de comunicare cu fir,
aparate de comunicare prin satelit, aparate
de comunicație fără fir, aparate de înaltă
frecvență, aparate pentru antibruiaj, aparate
pentru stabilizarea frecvenței, aparate radio cu
ceasuri încorporate, bijuterii care comunică date,
cartele sim, camere video pentru conferință,
aparatură de transmisie prin satelit, aparate
radio de transmisie-recepție, comutatoare de
telecomunicații, comutatoare optice, căști cu
microfon pentru comunicații, dispozitive de
recunoaștere vocală, emițătoare, echipament de
prelucrare a semnalelor, divizoare de semnale,
echipament de comunicație punct-la-punct,
echipamente de radiodifuziune, emițătoare
digitale, emițătoare și receptoare wireless,
emițătoare electrice, filtre pentru zgomot,
wattmetre cu frecvență radio, vocodere, usb
hub-uri, tunere de semnale, unități de date
sincrone, transmițătoare video, transmițătoare
sateliți, terminale pentru comunicații mobile,
transpondere, sintetizatoare voce, scanere de
frecvențe, rețele de calculatoare și echipament
pentru comunicarea datelor, relee radio,
repetitoare, receptoare stereo, radiouri portabile,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
31/08/2021

procesoare satelit, portavoce, modulatoare,
aparate audio-vizuale, aparate cu interfață
audio digitale, aparate holografice, uscătoare
de film, unități pentru discuri, transmițătoare
fm, unități de cd-rom, unități pentru dvd-uri,
vizoare optice, sisteme audio-vizuale, servere
video digitale, sisteme de sonorizare exterioară,
sisteme de vizualizare video, sisteme micro
dvd, sisteme multi-cameră pentru vehicule,
stații de andocare pentru telefoane inteligente,
stații de andocare pentru playere audio
digitale, telecomenzi multifuncționale, playere
multimedia, playere mp4, playere video digitale,
planetarii, player portabil multimedia, servere
audio digitale, servere video, receptoare
audiovizuale, telecomenzi pentru aparate stereo,
telecomenzi pentru televizoare, huse pentru dvd
playere, filtre acustice din pânză, pentru aparate
radio, indicatoare laser tip pointer, instrumente
pentru karaoke, lentile, monitoare pentru tabletă,
echipamente fotografice, dispozitive pentru
captarea și dezvoltarea imaginilor, dispozitive
audio și receptoare radio, dispozitive de afișare,
receptoare de televiziune și dispozitive pentru
film și video, cabluri pentru transmiterea
și recepția semnalelor de televiziune prin
cablu, camere video activate prin mișcare,
cinematografe de realitate virtuală (vr), căști
pentru jocuri de realitate virtuală, baze pentru
difuzoare, difuzoare inteligente, cutii pentru
lentile, cutii pentru filme, coperte pentru cititoare
de cărți electronice, cititoare cd portabile,
afisaje electronice, afișaje cu cristale lichide,
afișaje pentru vehicule, aparate cinematografice,
aparate de proiecție, aparate tv, aparate de
supraveghere vizuală, aparate de televiziune
cu circuit inchis, aparate video, aparatură de
amplificare video, baterii pentru proiectoare,
camere de bord, camere de filmat, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la jocuri
video, căști de vizualizare monoscopică, camere
video digitale, camere video de supraveghere,
camere video 360º, căști pentru realitate
virtuală, cititoare de cărți electronice, camere
de unghi mort pentru autovehicule, camere
tv, dispozitive de afișaj electronice, decodoare
digitale, echipamente de afișaj cu plasmă,
echipament stereoscopic pentru vizualizare
3d, dispozitive și aparate cinematografice,
echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, ecrane, echipamente
pentru înregistrarea filmelor, videoproiectoare,
videocasetofoane, video recordere, tub vidicon,
terminale grafice, televizoare, telepromptere,
televizoare de mașină, sisteme home cinema,
table electronice de scris, suporturi pentru
televizoare, reclame luminoase, rame foto
digitale, proiectoare portabile, terminale de

plată, dispozitive de distribuire și sortare a
banilor, tablete grafice digitale, scanere pentru
coduri de bare, sintetizatoare de imagine,
sisteme de inteligență artificială, sisteme de
control electronice, sisteme de procesare de
date, scaner de mână, scanere (echipamente
pentru procesarea datelor), răcitoare pentru
procesoare pentru aparatele de procesare a
datelor, periferice adaptate pentru a fi folosite
la calculatoare, panouri digitale, ochelari de
realitate virtuală, boxe de calculator, carduri
pentru pc, carcase pentru dispozitive de stocare
de date, creion electronic (creioane optice), filtre
pentru ecrane de calculator, monitoare, joystick-
uri pentru calculator, gadgeturi la purtător
(dispozitive periferice pentru calculatoare), huse
(adaptate) pentru calculatoare, imprimante
pentru calculator, mouse (periferice de
calculator), stilouri electronice, scanere mobile
pentru documente, suporturi de mouse, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru laptopuri, suporturi de tablete
adaptate pentru folosirea în automobile,
telecomenzi pentru dispozitive electronice
mobile, touchpad-uri pentru calculatoare,
terminale pentru poșta electronică, terminale
informatice, analizoare de imagine, aparate de
traducere în limbi străine, aparate de testare
a curenților de aer, aparate electronice pentru
analizarea culorilor, aparate pentru analiza
aerului, aparate optice de recunoaștere a
caracterelor, aparate pentru analiza alimentelor,
aparate pentru citirea cupoanelor justificative,
calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator, carduri pentru porturi usb,
distribuitoare de bilete, dispozitive periferice
de calculator, huse pentru dispozitive digitale
de ajutor personal, instrumente matematice,
magnetofoane, mașini contabile, mașini de
facturat, sintonizatoare amplificatoare, aparate
de poziționare globală, busole, aparate
pentru stabilirea poziției, aparate pentru
localizarea vehiculelor, aparate electronice de
navigație, transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), sisteme de poziționare
globală electronice, sisteme electronice de
navigație, sisteme electronice integrate de
asistență șofer pentru vehicule terestre,
etichete electronice, girocompase, instrumente
cartografice, compasuri (instrumente de
măsură), dispozitive automate de control
al direcției pentru vehicule, computere de
bord pentru automobile, produse de optică,
reflectoare optice, sticlă optică, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, lentile
optice, ochelari inteligenți, microscoape cu
led, obiective (optică), prisme (optică), oglinzi
de inspecție, oglinzi (optică), lentile antireflex,
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filtre optice, filtre de polarizare, filtre infraroșu,
lasere, sisteme de detectare a dronelor,
sisteme de recunoaștere a indicatoarelor
rutiere, stroboscoape, transductoare, sisteme
de control al vitezei vehiculelor, senzori
cuplu de torsiune, panouri indicatoare, lămpi
indicatoare pentru tablouri de distribuție, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
dispozitive de testare și controlul calității,
dispozitive de control și regulatoare, dispozitive
de măsurare, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, bănci de încărcare, aparate
pentru îmbunătățirea eficienței energetice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, componente
electrice și electronice, filtre electrice, cabluri
scart, convertoare alternativ-continuu, sisteme
și aparate pentru împământare statică, stații
de alimentare pentru vehicule electrice,
surse de alimentare pentru rețea de
alimentare cu electricitate, adaptatoare de
priză, adaptoare usb, cabluri prelungitoare,
prelungitoare cu prize multiple, panouri solare,
structuri de panouri solare, panouri solare
portabile pentru generarea de electricitate,
module fotovoltaice, celule fotovoltaice, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), brățări inteligente, ceasuri
inteligente.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, 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, dispozitive pentru
mobilitate pentru personae cu dizabilități,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, de uz medical,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, aparate pentru aerosoli de uz
medical, pulsometre, pulsoximetre (aparate
medicale), instrumente ajutătoare pentru sex,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical și
pacienți, ace de acupunctură, aparate pentru
monitorizarea nivelului de glucoză din sânge,

tuburi bucale de uz medical, pompe de
san, suzete, tetine si biberoane pentru
bebelusi, dispozitive pentru masaj gingival,
pentru bebelusi, aparate de masaj, de uz
personal, saltele cu aer pentru bebeluși (de
uz medical), cupe protectoare pentru sâni
pentru scopuri medicale, perne cu aer pentru
bebeluși (pentru uz medical), termometre pentru
măsurarea temperaturii corporale, lămpi cu
ultraviolete pentru scopuri medicale, măști și
echipament pentru respirație artificială, aparate
de respirat pentru respirație artificială, pahare
pentru administrarea medicamentelor, furtunuri
medicale pentru administrarea medicamentelor,
halate chirurgicale, halate medicale, costume
chirurgicale sterile, bonete chirurgicale,
îmbrăcăminte de protecție de uz medical, huse
pentru încălțăminte chirurgicală, halate pentru
examinarea pacienților, mănuși de uz medical,
mănuși chirurgicale, viziere de protecție pentru
uz medical, măști sanitare pentru prevenirea
prafului, de uz medical, măşti sanitare de uz
medical, măști pentru prevenirea contaminării,
mănuși din cauciuc de uz medical, mănuși
medicale din latex, măști chirurgicale, măști
chirurgicale cu filtru de înaltă protecție, bandaje
elastice, aparate de masaj, centuri medicale
electrice, benzi pentru acupresură, echipament
de fizioterapie și de recuperare, lămpi de
căldură de uz medical, ventuze medicale,
zdrobitoare de medicamente, vaporizatoare
de uz medical, ace de acupunctură,
aparate de acupunctură, echipament pentru
diagnosticare, examinare și monitorizare,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
dispozitive auditive, biberoane, inele pentru
erupția dentară, jucării care zornăie cu inele
pentru dentiție încorporate, linguri antivărsare
pentru administrarea medicamentelor la copii
mici, suzete, sticle pentru biberoane, recipiente
pentru biberoane, protecții pentru biberoane,
pompe de sân, tetine.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, 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, distribuitoare de
dezinfectante pentru toalete, dozatoare de
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dezinfectante pentru băi, arzătoare, boilere
și încălzitoare, echipament pentru răcire și
înghețare, filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
boilere pentru încălzire centrală, aparat electric
pentru încălzirea apei, aparate automatice de
distribuirea apei, aparate cu apă caldă, aparate
de amestecarea apei, aparate de dezinfectare,
aparate de distribuire a apei, aparate de
distribuire a apei purificate și răcite, aparate
de încălzire pentru acvarii, instalații de încălzire
cu apă caldă, instalații pentru răcirea apei, băi
de abur, saune și spa-uri (bazine), aparate
pentru alimentarea cu apă potabilă, aparate
pentru captarea apei, boilere cu apă, boilere
cu gaz pentru încălzirea apei, camere curate
(instalații sanitare), cazane de fierbere pentru
spălatorii, cazane electrice, cazane pe gaz
pentru sistemele de apă caldă menajeră,
cazane pe gaz pentru încălzirea bazinelor
de înot, căptușeli ajustate, pentru jacuzzi,
dispozitive de încălzire a apei pentru dușuri,
distribuitoare de apă, instalații de conducte
de apă, colectoare termice solare (încălzire),
colectoare de energie solară pentru încălzire,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, dispozitive de purjare de aer
folosite împreună cu instalațiile de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitiv de blocare vortex, hidranți,
generatoare de apă ionizată, fitinguri terminale
pentru alimentare cu apă, filtre pentru conductele
de apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, filtre pentru aparatură de alimentare cu apă,
filtre pentru aparate sanitare de distribuire a apei,
filtre pentru aparate sanitare, filtre pentru apa
potabilă, elemente de filtrare pentru ventilele de
aerisire ale rezervoarelor de alimentare cu apă,
fântâni arteziene, sisteme de irigare și stropire
cu apă, elemente de filtrare pentru preaplinul
rezervoarelor de alimentare cu apă, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații automate de irigare,
instalații de apă calda, instalații de furnizare
a apei, sticle pentru filtrat apa, vândute goale,
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de alimentare cu apă), supape de
reglaj pentru apă, răcitoare de apă, rezervoare
de apă, paravane pentru dușuri, serpentine
(elemente de instalații de distilare, de încălzire
sau de răcire), sistem de cultură hidroponică,
sisteme de tratare a apei de balast, sisteme
de încălzire a apei pentru dușuri, unități de
tratare a apei folosite la aerarea și circularea
apei, turnuri de răcire a apei, supape (piese

pentru sisteme de pulverizare), vase și scaune
de toaletă vândute la pachet, aparate combinate
cu raze ultraviolete și de iluminare, aparate de
dezinfectat, aparate de ionizare pentru tratarea
apei, aparate de sterilizare cu abur, de uz
casnic, aparate de sterilizare cu abur, de uz
industrial, aparate de sterilizare cu abur, de
uz medical, lămpi cu ultraviolete pentru acvarii,
lămpi germicide, sterilizatoare, sterilizatoare cu
abur, sterilizatoare de apă, sterilizatoare de
toaletă cu uv pentru uz casnic, sterilizatoare
de vase, sterilizatoare portabile cu abur, unități
cu raze ultraviolete de sterilizare a apei, de uz
casnic, unități cu raze ultraviolete de sterilizare
a apei, de uz industrial, aspersoare, difuzoare
de irigație picătură cu picătură (accesorii pentru
irigații), closete portabile pentru activități în
aer liber (instalații sanitare), fântâni, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite
în agricultură, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în horticultură, sisteme
de aspersoare pentru irigare, aparate pentru
încălzire și uscare personală, aeratoare cu
funcție de economisire a apei pentru robinete,
aparat de purificare a apei pentru acvarii
cu apă de mare, aparate acționate electric
pentru încălzirea apei, aparate de desalinizare
a apei care utilizează osmoza inversă, aparate
de dezinfectare a apei, aparate de tratare a
apei, aparate de purificare a apei, aparate
de filtrare a apei potabile, aparate de filtrare
a apei, aparate de epurare a apei de la
robinet, aparate pentru reducerea presiunii,
care fac parte din sistemele de distribuție a
apei, aparate portabile pentru purificarea apei,
aparate pentru decalcifierea apei, aparate pentru
dedurizarea apei, aparate pentru desalinizarea
apei, aparate pentru filtrarea apei (altele decât
mașini), carafe pentru filtrarea apei, aparate
transportabile pentru tratarea apei, aparate
și mașini pentru purificarea apei, cutii cu
filtru pentru purificarea apei, fitinguri pentru
drenarea apei, filtre pentru tratarea apei, filtre
pentru purificarea apei, elemente pentru osmoză
inversă pentru reducerea gustului sălciu al
apei, distribuitoare gravimetrice cu flux uscat
pentru tratarea apei, dispozitive de reglare care
constituie piese ale aparatelor de distribuție a
apei, instalații automate pentru tragerea apei
în urinoare, instalații chimice pentru tratarea
apei potabile, instalații de epurare a apelor
uzate, instalații de sterilizare cu ultraviolete
(aparate de tratare a apei), instalații de sterilizare
chimică (aparate de tratare a apei), instalații
de purificare a apei de ploaie, membrane
pentru filtrarea apei, reactoare biologice pentru
limpezirea apelor reziduale industriale, instalații
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pentru purificarea apei, robinete cu funcție
de economisire a apei, rezervoare pentru
purificarea apei, supape de control al apei pentru
robinete, unități de purificare a apei, unități
de filtrare pentru osmoză inversă (echipamente
pentru tratarea apei), valve pentru reglarea
apei (accesorii de siguranță ), filtre electrice
pentru purificarea apei, de uz menajer, filtre
electrostatice pentru filtrarea apei, filtre de
apă (instalații) pentru agricultură, filtre de apă,
de uz industrial, filtre de apă, filtre pentru
aparate pentru prepararea gheții, filtre pentru
apă reziduală, filtre pentru acvarii, filtre grosiere
pentru filtrarea apei, filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), filtre pentru
căzi de duș, filtre pentru căzi cu hidromasaj,
filtre pentru bazine cu apă, filtre pentru
piscine, filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalații sanitare), autoclave (sterilizatoare),
sterilizatoare cu ultraviolete, aprinzătoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, instalații de uscare,
filtre de aer electrostatice, filtre electrice
pentru aparate de climatizare, filtre pentru
curățarea aerului, filtre pentru aparate de aer
condiționat, accesorii de iluminat, respectiv:
suporturi de abajur, lumini pentru vehicule, faruri
pentru automobile, felinare de iluminat, numere
luminoase pentru case, carcase pentru lămpi/
cupole pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi,
abajururi pentru lămpi, difuzoare de lumină, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, reflectoare
de vehicule, lumini direcţionale pentru biciclete,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, lumini, electrice, pentru pomul
de crăciun/instalaţii electrice pentru pomul de
crăciun, accesorii de iluminat pentru exterior,
respectiv: lămpi stradale, arzătoare cu petrol,
lămpi cu gaz, becuri de far, becuri de iluminat,
becuri cu led, instalații luminoase, dispozitive
de iluminare ale vehiculelor și reflectoare,
instalații agricole pentru irigare, arzătoare,
grătare, grătare electrice, grătare cu cărbune,
grătare cu gaz, robinete, robinete pentru reglarea
fluxului de gaze, supape (robinete), componente
ale instalațiilor sanitare, ventile de amestec
(robinete) pentru chiuvete, instalații pentru
răcirea și încălzirea apei, aparate cu aer cald,
suflante de aer cald, mașini de irigații pentru
agricultură, uscătoare de păr, aparate pentru
uscarea mâinilor (uscare la cald), ventilatoare
electrice de uz personal, uscătoare de păr
portabile, suporturi adaptate pentru uscătoare
de păr, termofoare, suflante de aer cald, tigăi

electrice pentru încălzirea patului, perne de
încălzire neelectrice, altele decât cele de uz
medical, lămpi cu infraroșii pentru uscarea
părului, mașini de uscat părul pentru saloane de
coafură, perne încălzite, neelectrice, neutilizate
în scop medical, pernuțe termice, saci electrici
pentru încălzirea picioarelor, șosete încălzite
electric, pături electrice de încălzire, care nu
sunt utilizate în scopuri medicale, încălzitoare de
buzunar, dispozitive pentru încălzirea mâinilor,
de uz personal, dispozitive de încălzire cu
ventilator, căști pentru uscat părul, articole de
îmbrăcăminte încălzite electric, de uz medical,
aparate pentru uscat mâinile pentru toalete
publice, aparate pentru încălzit paturi, aparate
de făcut ceai, aparate de cafea, ansambluri
de gătit, accesorii adaptate pentru cuptoare,
aparat de încălzit farfurii, aparate de făcut
floricele de porumb, aparate de făcut sandvișuri
calde, aparate de făcut înghețată, aparate
de gătit cu abur, vitrine termice, ustensile
de gătit electrice, tigăi electrice, uscătoare
pentru sisteme de răcire, țepușe de rotisor
pentru cuptoare, unități distribuitoare pentru
băuturi refrigerate (altele decât pentru vânzare),
unități de încălzire, tăvi și tigăi electrice, tije
de rotisor încălzite electric, sobe, seturi de
raclette, sisteme pentru încălzirea alimentelor,
sisteme de încălzire a băuturilor, sobe portabile,
suporturi adaptate pentru aragazuri, șemineuri,
sertare pentru frigidere, sertare termice pentru
bucătărie, seturi de fondue (aparate de gătit),
rotisoare electrice, rotisoare, reșouri, rafturi de
frigider, recipienți termici electrici, reșouri cu
inserție, roastere electrice de uz industrial,
răcitoare electrice pentru vin, răcitoare electrice
de băuturi folosite în automobile, proțapuri,
răcitoare de lichide (instalații), prese de tortilla,
electrice, presă pentru vafe, plite încorporate,
plite pentru gătit, plite de gătit încastrate, plite
cu inducție, plăci de încălzire, plăci (componente
de sobe), plăci (componente de cuptoare),
plite, platouri electrice pentru servit, pietre
de lavă pentru grătare, pasteurizatoare, oale
electrice sub presiune, oale electrice de gătit,
percolatoare electrice de cafea, mașini pentru
gătit kebab, mașini pentru prepararea vatei de
zahăr, mașini industriale de gătit orez, mașini
electrice de gătit tăiței ramen, mașini electrice
de gătit, mașini electrice de cafea espresso,
mașini de prăjit pentru alimente, mașini de cafea,
mașini de făcut pâine, mașini de gătit, mașini de
gătit cu gaz și electrice, mașini automate pentru
prepararea pâinii de uz casnic, mașini de gătit
multifuncționale, instalații industriale de gătit, lăzi
de congelare pentru carne, mangaluri, lămpi cu
halogen pentru aragazele electrice, lăzi și vitrine
frigorifice pentru înghețată, încălzitoare electrice
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pentru topit ceară parfumată, încălzitoare de căni
cu alimentare la usb, instalații de încălzire a
băuturilor, încălzitoare de căni electrice, inele
de încălzire, ibrice de ceai (electrice), ibrice
de cafea electrice, fără fir, ibrice, incineratoare
pentru deșeuri de uz casnic, instalații automate
pentru prepararea cafelei, huse ajustabile din
materiale textile pentru prăjitoare electrice de
pâine, hote pentru extragerea vaporilor pentru
aparate de gătit, hote de ventilație pentru sobe,
hote aspirante pentru mașini de gătit, grătare
pentru gătit, hibachi (dispozitive de încălzire
japoneze), grilluri electrice, grile pentru grătar,
grătare, friteuze pentru catering comercial,
friteuze industriale, friteuze electrice, grătare
afumătoare, grătare cu cărbune, grătare cu
gaz, grătare electrice, frigări pentru rotiserie,
frigidere pentru vin, frigidere electrice de uz
casnic, filtre electrice de cafea, filtre de
ceai (aparate), domuri pentru răcire, elemente
electrice de încălzire, fierbătoare electrice,
cuptoare pentru pizza, deshidratoare electrice,
cuptoare tip tunel, dispozitive de gătit cu fum,
dispozitive de uscare cu fum, dispozitive de
maturare cu fum, dispozitive de coacere cu
fum, dispozitive de învârtit frigări, dispozitive
pentru deshidratarea alimentelor, dispozitive
pentru uscarea alimentelor, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băuturi
încălzite electric, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea alimentelor, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea băuturilor, dulapuri pentru fermentarea
controlată a aluatului, echipamente de
distribuție a băuturilor reci (altele decât
distribuitoarele), cuptoare industriale, cuptoare
electrice, cuptoare de uz casnic, cuptoare
pentru gătit, cuptoare de brutărie, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu inducție, cuptoare
cu gaz de uz casnic, cuptoare cu convecție,
cuptoare, cratițe electrice, căptușeli ajustate,
pentru cuptoare, cărucioare încălzite pentru
păstrat mâncarea caldă, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), caserole electrice,
ceainice electrice, capsule te ceai reîncărcabile,
capsule de cafea reîncărcabile, capace
pentru arzătoare de plite, cafetiere electrice,
căni încălzite electric, arzătoare inelare,
arzătoare portabile pe gaz, aragazuri de
voiaj, aparate termoelectrice pentru încălzirea
alimentelor, aparate și instalații de gătit, aparate
pentru sterilizarea laptelui, aparate pentru
încălzirea alimentelor, aparate pentru sandvișuri
(prăjitoare), aparate pentru răcirea băuturilor,
aparate pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea,
aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate
electrice pentru prepararea pâinii, aparate
electrice pentru a prepara sandviciuri, aparate

electrice pentru gătit cu aburi, aparate electrice
de făcut iaurt, aparate electrice pentru copt
vafe, aparate electrice pentru preparare de
ciocolată, aparate electrice pentru a prepara
friptura, aparate de prăjit cu aer, aparate
de încălzire cu halogen, aparate de încălzire
electrice, aparate de încălzit, aparate de gătit
cu grătare, aparate de preparat spumă în
timpul încălzirii laptelui, aparate de gătit pentru
bucătărie, aparate de încălzire și de răcire pentru
distribuirea de băuturi calde și reci, aparate
combinate de producere și de distribuire de
gheață, aparate de distribuire a apei purificate
și răcite, aparate de refrigerare pentru lichide,
aparate frigorifice, aparate pentru congelarea
alimentelor, congelatoare, automate de gheață,
aparate și instalații pentru răcire, aparate și
mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
aparate și mașini de fabricare a gheții, combine
frigorifice, condensatoare de răcire, camere de
congelare, dulapuri frigorifice, cutii frigorifice,
electrice, containere frigorifice pentru transport,
congelatoare pentru înghețată, congelatoare
orizontale, frigidere, filtre pentru mașinile
pentru prepararea gheții, filtre pentru aparate
pentru prepararea gheții, elemente refrigerente,
instalații de congelare, lăzi frigorifice, instalații
de refrigerare, răcitoare, electrice, mașini de
refrigerare, mașini de făcut zăpadă artificială,
lumini de interior pentru frigidere, lăzi frigorifice
portabile (electrice), unități frigorifice comerciale,
tejghele frigorifice, serpentine de răcire, răcitoare
pentru sticle (aparate), refrigeratoare portabile
electrice, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice,
uși de frigidere, vitrine frigorifice, unități
frigorifice utilizate pentru depozitare, epurare
și purificare a gazelor, echipament pentrru
procesare chimică, cuptoare și vetre industriale
(nu pentru alimente sau băuturi), aparate de
încălzire a aerului, aparate cu apă caldă, aparate
cu aer cald, aparat electric pentru încălzirea apei,
suflante cu aer cald, suporturi pentru încălzirea
alimentelor (încălzite), termoplonjoare, valve
termostatice, unități electrice de polimerizare
pentru compuși stomatologici de reconstituire,
turnuri de răcire cu evaporare, țevi pentru cazane
de încălzire, ventile termostatice (componente
ale instalațiilor de încălzire), sisteme de control
(valve termostatice) pentru instalații de încălzire,
sisteme de încălzire a apei pentru dușuri,
sisteme electrice cu boiler pentru încălzire
centrală, rotisoare cu gaz, reșouri de păstrat
mâncarea caldă, plăci încălzitoare, radiatoare
plate pentru instalațiile de încălzire centrală,
radiatoare cu convecție, radiatoare cu ulei,
propagatoare electrice, pompe de căldură pentru
prelucrarea energiei, plite combinate, mașini de
prăjit tutun, mașini de gătit electrice, mașini
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de ceață, mașini de gheață carbonică, lămpi
de gaz, lămpi de petrol, instalații pentru
producerea aburului, instalații pentru răcirea
și încălzirea apei, mașini pentru generare de
ceață artificială, mașini pentru generare de fum
artificial, panouri răcite folosite la cuptoarele
electrice, mașini electrice de gătit sub presiune
cu autoclave de uz casnic, instalații de încălzire,
instalații de sterilizare pentru instrumente
medicale, instalații de apă calda, instalații
automate pentru transportat cenușă, instalații
de încălzire solară, instalații pentru evaporare,
instalații de încălzire pentru fluide, instalații
de încălzire cu circuit închis, incineratoare,
încălzitoare de apă solare, încălzitoare de
ceară pentru epilat, încălzitoare electrice de
biberoane, încălzitoare electrice pentru sticle,
încălzitoare industriale, încălzitoare pentru paturi
cu apă, generatoare de abur, furnale electrice,
furnale, garnituri fasonate pentru cuptoare,
generatoare de abur de uz casnic, grătare
de cămine, încălzire (corpuri de -), filamente
electrice pentru încălzire, filamente generatoare
de căldură, elemente de încălzire tubulare,
elemente de cuptor prefabricate, elemente
de încălzire plate, elemente de încălzire
pentru cuptoare, echipament pentru reglarea
tirajului (componente de cuptoare), duze pentru
reglarea tirajului (componente pentru focare),
duze pentru reglarea tirajului (componente de
cuptoare), echipament pentru reglarea tirajului
(componente pentru focare), dispozitive pentru
încălzirea sticlelor, dispozitive de încălzit pentru
bazinele de înot, dispozitive pentru reglarea
căldurii (supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, cuptoare solare, cuptor
cu vatră mobilă, corpuri de încălzire, cuptoare
cu gaz, cuptoare de inducție, cazane pentru
instalații de încălzit, cazane pentru sistemele
de încălzire, cilindri de încălzire, cenușare
pentru cămine, circulatoare (încălzitoare de
apă), cilindri pentru încălzirea apei, cabluri
de trasare termică, cadre pentru încălzire,
cartușe pentru încălzire, cazane (boilere) pentru
cuptoare, căptușeli pentru creuzet, autoclave
(marmite electrice sub presiune), autoclave,
electrice, pentru gătit, apometre pentru boilere,
aplice pentru lămpile cu gaz, aparate și
instalații de încălzire, aparate pentru încălzirea
recipientelor, aparate pentru încălzirea aerului,
aparate pentru încălzirea biberoanelor, aparate
pentru încălzirea pavajelor, aparate pentru
încălzire pentru bazine cu apă, aparate pentru
încălzire cu vapori de uz industrial, aparate
pentru băi de parafină electrice, nu pentru
scopuri medicale, aparate pe gaz pentru
fierbere, aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire, aparate de încălzire

alimentate cu energie solară, aparate de
încălzire cu lumină solară, acceleratoare de
tiraje, aparate de aerare, aparate de aer
condiționat electrice, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de încălzit
pentru corturi, aparate de încălzit pentru structuri
temporare, ventilatoare eoliene, ventilatoare
electrice portabile, ventilatoare pentru absorbție,
ventilatoare de tavan, ventilatoare de plafon,
ventilatoare, unități de ventilație, terminale de
ventilare, supape (piese pentru radiatoare),
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de încălzire centrală), supape de
control termostatic (componente de radiatoare
de încălzire centrală), supape termice de control
folosite la radiatoare de încălzire centrală,
supape pentru aparate de aer condiționat,
sisteme de încălzire pardoseală, sisteme
hvac (încălzirea, ventilarea și climatizarea
aerului), regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii vaporilor, regulatoare
de tiraj pentru pentru împiedicarea răspândirii
fumului, regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii focului, regulatoare
de tiraj (încălzire), regulatoare automate de
temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare de temperatură (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare automate de temperatură
(supape) pentru radiatoarele din sistemele de
încălzire centrală, radiatoare electrice portabile,
radiatoare electrice, radiatoare (încălzire),
radiatoare, purificatoare de aer portabile,
pompe de căldură, perdele de aer, plăci
radiante de plafon, pături electrice, odorizante
electrice de priză, instalații pentru recircularea
aerului, instalații pentru recuperarea căldurii
de aer, limitatoare de temperatură folosite
la radiatoarele de încălzire centrală (valve
termostatice) care conțin discuri bi-metal,
limitatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, limitatoare
de temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală (valve termostatice) care conțin tije
de expansiune, instalații de răcire, instalații
de ventilare, instalații de încălzire centrală,
instalații pentru gestionarea aerului, instalații
pentru extragerea aerului, instalații pentru
încălzirea aerului, încălzitoare de cameră,
instalații de aerisire, hote pentru eliminarea
fumului, încălzitoare electrice pentru prosoape,
generatoare de aer cald, grizumetre cu platou
mobil, hote cu ventilator pentru cuptor, hote
pentru aparate de ventilare, echipament de
tratare a aerului, extractoare (ventilație sau
aer condiționat), filtre de aer pentru unitățile
aparatelor de aer condiționat, difuzoare de
aer, covoare încălzitoare, cuptoare electrice de
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tratament termic, dulapuri izotermice, centrale
de tratare a aerului, corpuri de încălzire
ambientală portabile dispuse orizontal cu
tiraj forțat, corpuri de încălzire ambientală
cilindrice dispuse orizontal cu tiraj forțat,
corpuri de încălzire ambientală cilindrice
portabile dispuse orizontal cu tiraj forțat,
convectoare (radiatoare), comutatoare de
temperatură (supape) pentru radiatoare de
încălzire centrală, colectoare termice solare
(încălzire), comutatoare termosensibile (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, clapete pentru controlul aerului,
colectoare de energie solară pentru încălzire,
capace filetate de radiatoare, cabluri electrice
pentru încălzire, boilere pentru încălzire centrală,
aparate și instalații de ventilație, aparate pentru
recircularea aerului, aparate pentru încălzirea
podelelor, aparate pentru circularea aerului,
aparate de ventilație portabile, aparate electrice
de încălzire, aparate de ventilație alimentate cu
energie solară, aparate de ventilație, aparate
electrice pentru răcirea încăperilor (de uz
casnic), aparate pentru generare de jeturi de
aer, aparate de filtrare a aerului, aparate de
purificare a aerului, aparate de umidificare
a aerului, dezumidificatoare, aparate pentru
filtrarea polenului, aparate pentru dezodorizare,
aparate de uscat cu aer, dispozitive de purificare
a aerului, dezumidificatoare de uz casnic, filtre
de aer pentru uz industrial, sterilizatoare de
aer, umidificatoare, hote de aerisire, instalații
de ventilare pentru bucătării, instalații pentru
dezodorizarea atmosferei, purificatoare de aer,
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), accesorii de iluminat
pentru exterior, accesorii pentru corpuri de
iluminat, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, tuburi luminiscente,
tuburi fluorescente, torțe de semnalizare.
12. Vehicule și mijloace de transport, dronă,
grupuri motopropulsoare pentru vehicule
terestre, vehicule și mijloace de transport,
vehicule autonome, vehicule electrice, vehicule
pneumatice și spațiale, vehicule terestre și
mijloace de transport, accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, alarme electronice antifurt
pentru vehicule, amortizoare de suspensie
pentru autovehicule, arcuri pneumatice pentru
amortizarea șocului la scaunul șoferului, arcuri
pentru amortizarea șocurilor, pentru vehicule,
amortizoare pentru vehicule, bielete (piese auto),
bucșe pentru vehicule, capace pentru rezervor
pentru vehicule, volane pentru vehicule, vehicule
(prelate adaptate pentru), turbine pentru vehicule
terestre, tetiere pentru vehicule, torpedouri
pentru automobile, tambururi de frână, tapițerii
pentru vehicule, tampoane pentru amortizoarele

vehiculelor, tablouri de bord, suporturi pentru
băuturi pentru vehicule, ștergătoare de faruri,
spătare pentru motociclete, spoilere pentru
vehicule, seturi de frâne pentru vehicule,
scaune de vehicule, segmenți de frâne pentru
vehicule, șasiuri de vehicule, roți și pneuri
și șenile pentru vehicule, plăcuțe de frână
pentru vehicule, piese de caroserie pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule,
părţi şi accesorii pentru vehicule pneumatice şi
spaţiale, părţi şi accesorii pentru vehicule de
apă, părţi şi accesorii pentru vehicule terestre,
respectiv: pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), airbag-uri (dispozitive de siguranţã
pentru automobile), lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, piese
de caroserie pentru vehicule, anvelope de
vehicule, osii pentru vehicule, clipsuri pentru
capota vehiculelor, caroserii de vehicule,
garnituri de frânã pentru vehicule, carcase
pentru anvelopele pneumatice, ambreiaje pentru
vehiculele terestre, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
motoare de acţionare pentru vehiculele
terestre, motoare pentru vehiculele terestre,
roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acţionare pentru vehiculele
terestre, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ştergãtoare de faruri, capote pentru vehicule,
claxoane pentru vehicule, butuci pentru
roţile vehiculului, capace pentru butucul roţii,
piuliţe pentru roţile vehiculului, portbagaje
pentru vehicule, plase de portbagaj pentru
vehicule, cricuri de motocicletã, şei de
motocicletã, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletã, ghidoane de motocicletã, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apãrãtoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coşuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
huse pentru şeile motocicletelor, centuri de
siguranţã pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţã
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
şocuri pentru vehicule, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maºini, huse pentru
roata de rezervã/huse pentru anvelope de
rezervã, spiţe pentru anvelope, spoilere pentru
vehicule, volane pentru vehicule, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicãtoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
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acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), convertizoare ale cuplului de
torsiune pentru vehiculele terestre, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci pentru transportarea
bicicletelor, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor)/benzi de rulare pentru vehicule (role
şenile), camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pentru roţile vehiculului, şasiuri pentru
vehicule, roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scãri pentru vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, scaune de
vehicule, huse pentru vehicule (formate), manşe
de comandã pentru vehicule, geamuri pentru
vehicule, parbrize, segmenţi de frânã pentru
vehicule, saboţi de frână pentru vehicule, plãcuţe
de frânã pentru vehicule, discuri de frânã pentru
vehicule, discuri de frânã pentru vehicule, bãri
de protecţie pentru vehicule, capace pentru
rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
circuite hidraulice pentru vehicule, cartere
pentru componentele vehiculelor terestre, altele
decât pentru motoare, organizatoare de interior
pentru vehicule, grilaje de radiator pentru
vehicule, geamuri de vehicule, hayoane (piese
de vehicule terestre), frâne pentru vehicule,
dispozitive și echipament antifurt, de securitate și
siguranță pentru vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, deflectoare de vânt pentru vehicule,
covorașe adaptate pentru vehicule, conducte
de combustibil pentru vehicule, componente
de frână pentru vehicule, coloane de direcție
pentru vehicule, circuite hidraulice pentru
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), caroserii, cabluri de frână
pentru vehicule, bușoane pentru rezervoarele
de benzină ale vehiculelor, servovalve hidraulice
sub formă de piese de sisteme hidraulice pentru
vehicule, servovalve hidraulice sub formă de
piese pentru sistemele de frânare ale vehiculelor,
secțiuni de rezistență pentru cadrele șasielor
de vehicule, scuturi pentru partea inferioară
a vehiculelor, sisteme de control al stabilității
pentru vehicule, sisteme de control al tracțiunii
pentru vehicule, sisteme de frânare pentru
vehicule și piese pentru acestea, rezervoare
de carburant pentru vehicule, prelate adaptate
pentru vehicule, portiere de vehicule, plase de
portbagaje pentru vehicule, panouri de caroserie
pentru vehicule, parasolare (piese pentru
vehicule), parbrize pentru vehicule, cremaliere
de direcție pentru vehicule, dispozitive antiorbire
pentru vehicule, dispozitive de tractare din metal
pentru vehicule, dispozitive combinate cu arcuri

și amortizoare de șocuri pentru vehicule, huse
de protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse pentru volan, huse protectoare ajustabile
pentru vehicule, accesorii pentru biciclete pentru
transportarea bagajului, acoperișuri electrice
decapotabile pentru vehicule, acoperișuri pentru
rulote, angrenaje cu roți pentru vehicule terestre,
amortizoare pentru automobile, ansambluri de
osii ale vehiculelor, atașe, arcuri de suspensie
pentru autovehicule, cabine pentru vehicule,
seturi de schimbătoare, sisteme de acționare cu
came pentru autovehicule, sisteme de angrenaj
pentru transmiterea puterii la vehiculele terestre,
motorizări, inclusiv motoare pentru vehicule
terestre, prelate ajustabile pentru vehicule,
prelate pentru vehicule, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru remorci ale vehiculelor,
truse de scule pentru repararea pneurilor,
saboți de frână de vehicule, uși de portbagaj,
organizatoare pentru portbagaj, portbagaje
pentru motociclete, portbagaje laterale pentru
motociclete, suporturi de portbagaj pentru
capotă, roabe, lagăre de osie pentru vehicule
de teren, discuri pentru lagăre axiale de
ambreiaj pentru vehicule terestre, suporturi
exterioare pentru bagaje pentru vehicule,
transportoare suspendate, vehicule terestre
și mijloace de transport, adaptoare pentru
lamele ștergătoarelor vehiculelor, acoperiș
protector pentru cărucioare de copii, accesorii
aerodinamice pentru caroserii auto, accesorii
pentru biciclete pentru transportarea băuturilor,
antiorbire (dispozitive - pentru vehicule), trepte
pentru automobile, tetiere pentru vehicule,
suporturi pentru băuturi pentru vehicule, tablouri
de bord, tapițerie pentru scaune de vehicule,
tapițerie pentru automobile, tăvițe pentru scaune
adaptate pentru vehicule, suporturi pentru pungi
din plastic adaptate pentru folosirea în vehicule,
suporturi cu cadre încorporând roți pentru
deplasarea obiectelor, ștergătoare pentru farurile
mașinilor, spătare pentru motociclete, spătare
pentru biciclete, spoilere pentru vehicule,
spătare pentru scaune de vehicule, spoilere
pentru circulația aerului, scrumiere pentru
vehicule, scaune sport pentru automobile,
recipiente adaptate pentru a fi utilizate în
interioare de vehicule, roți și pneuri și șenile
pentru vehicule, prelate pentru vehicule, prelate
ajustabile pentru vehicule, prelate adaptate
pentru vehicule, prelate de cărucioare pentru
copii, protecții laterale pentru vehicule, protecții
pentru aripi pentru vehicule terestre, raclete
pentru ștergătoarele de parbrize, rafturi adaptate
pentru a fi folosite în vehicule, protecții
împotriva zgârieturilor pentru vehicule, reazeme
nemetalice sub formă de componente pentru
vehicule, pompe cu aer comprimat (accesorii
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pentru vehicule), polițe de portbagaj pentru
vehicule, piese de caroserie pentru vehicule,
parasolare (piese pentru vehicule), panouri
de protecție contra căldurii pentru vehicule,
paravane despărțitoare pentru vehicule, plase
de portbagaje pentru vehicule, organizatoare de
interior pentru vehicule, învelișuri aerodinamice
pentru vehicule, învelișuri de protecție pentru
nișe tapițate în interiorul vehiculelor, mânere
cu publicitate adaptate pentru cărucioarele de
cumpărături, monturi cu cârlig de remorcare,
jaluzele pentru geamurile vehiculelor, interioare
de protecție pentru vehicule, mânere de
portiere pentru vehicule terestre, mânere
de schimbătoare de viteze pentru vehicule,
mânere de frână de mână pentru vehicule,
huse protectoare ajustabile pentru vehicule,
huse protectoare ajustate pentru scaunele
din vehicule, huse retractabile pentru vehicule
transportatoare de mărfuri, huse semiajustabile
pentru vehicule, huse pentru volan, huse pentru
tetiere de vehicule, huse pentru scaune de
vehicule, huse pentru suporturi de difuzoare
pentru vehicule, huse de scaune ajustabile,
tip mărgele, pentru vehicule, huse detașabile
(ajustabile) pentru scaune de vehicule, huse
adaptate pentru vehicule, dispozitive și
echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, elemente componente pentru
caroserii de vehicule, coșuri pentru cărucioare
de copii, coșuri de gunoi adaptate pentru
folosirea în vehicule, corniere de protecție
adaptate pentru cărucioare, capote și huse
pentru cărucioare de copii, caroserii, căptușeli
de acoperiș pentru vehicule, brichete electrice
pentru vehicule terestre, benzi parasolare pentru
vehicule, benzi parasolare pentru parbrizele
vehiculelor, benzi de protecție pentru uși de
vehicule, bare în formă de t pentru schilifturi,
bare pentru scaun (piese de vehicule), capace
de închidere pentru rezervoare de combustibil
ale vehiculelor, apărătoare de soare sub formă
de componente de caroserie pentru vehicule,
biciclete, părți și accesorii pentru vehicule,
părţi şi accesorii pentru vehicule pneumatice şi
spaţiale, părţi şi accesorii pentru vehicule de
apă, părţi şi accesorii pentru vehicule terestre,
respectiv: pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), airbag-uri (dispozitive de siguranţă
pentru automobile), lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, anvelope de vehicule,
osii pentru vehicule, clipsuri pentru capota
vehiculelor, caroserii de vehicule, garnituri de
frână pentru vehicule, carcase pentru anvelopele
pneumatice, ambraiaje pentru vehiculele
terestre, brichete pentru automobile, biele pentru
vehiculele terestre, altele decât componentele

motoarelor, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, roţi de cuplaj pentru vehiculele
terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, mecanisme de acţionare pentru
vehiculele terestre, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ştergătoare de faruri, capote
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
butuci pentru roţile vehiculului, capace pentru
butucul roţii, piuliţe pentru roţile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, cricuri de motocicletă, şei de
motocicletă, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletă, ghidoane de motocicletă, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coşuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
huse pentru şeile motocicletelor, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
şocuri pentru vehicule, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maşini, huse pentru
roata de rezervă/huse pentru anvelope de
rezervă, spiţe pentru anvelope, spoilere pentru
vehicule, volane pentru vehicule, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicătoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), convertizoare ale cuplului de
torsiune pentru vehiculele terestre, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci pentru transportarea
bicicletelor, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor)/benzi de rulare pentru vehicule (role
şenile), camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pentru rotile vehiculului, şasiuri pentru
vehicule, roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scări pentru vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, scaune de
vehicule, huse pentru vehicule (formate), manşe
de comandă pentru vehicule, geamuri pentru
vehicule, parbrize, cricuri de bicicletă, lanţuri
de bicicletă, ghidoane de bicicletă, frâne de
bicicletă, apărătoare de noroi pentru bicicletă,
manivele de bicicletă, motoare de bicicletă,
pedale de bicicletă, roţi de bicicletă, şei de
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bicicletă, cadre de bicicletă, sonerii de bicicletă,
remorci pentru bicicletă, garnituri de frână pentru
vehicule, saboţi de frână pentru vehicule, frâne
pentru vehicule, segmenţi de frână pentru
vehicule, plăcuţe de frână pentru autovehicule,
discuri de frână pentru vehicule, huse pentru
volanul vehiculului, saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioare/saci de iarnă adaptaţi pentru
cărucioarele de copii, angrenaje pentru biciclete,
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, articole
de bijuterie, instrumente de cronometrare,
instrumente cronologice, produse de bijuterie,
aliaje de argint, turmaline (pietre semiprețioase),
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, obiecte de artă din
aur emailat, obiecte de artă din metal (metale
prețioase), obiecte de artă din metale prețioase,
plăci comemorative, portchei fantezie din metale
prețioase, plăcuțe de identificare din metal
prețios, trofee confecționate din aliaje de metale
prețioase, seturi de monede pentru colecționari,
trofee confecționate din metale prețioase,
monede de colecție, mătănii, obiecte de artă
confecționate din pietre prețioase, obiecte de
artă de argint, lingou de aur, gablonțuri din bronz,
jetoane metalice utilizate pentru transportul
public, monede, monede comemorative, aliaje
de iridiu, aliaje de osmiu, aliaje de paladiu, aliaje
de rodiu, aliaje de ruteniu, articole decorative
(bibelouri sau bijuterii) pentru uz personal,
brelocuri placate cu metale prețioase, brățări
de identificare (bijuterii), bănuți de aramă,
cupe pentru premii din metale prețioase, cutii
decorative fabricate din metale prețioase, cutii
din metale prețioase, discuri ceramice utilizate ca
jetoane valorice, ace (bijuterii), ace de cravată,
ace de rever (bijuterii), agat ca bijuterie, agrafe
de cravată, amulete, talismane pentru coliere,
tiare, verighete, perle (bijuterie), pietre pentru
bijuterii, podoabe (bijuterie), talismane (bijuterii)
din metale comune, ștrasuri, ornamente pentru
pălării, ornamente pentru rochii sub formă de
bijuterii, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, ornamente pentru încălțăminte
(bijuterii), ornamente personale de metale
prețioase, pandantive, medalioane confecționate
din metale prețioase, medalioane confecționate
din metale neprețioase, medalioane, medalii,
lanțuri de gât, lanțuri de bijuterii, lanțuri (bijuterii),
jad (articole de bijuterie), insigne din metale
prețioase, inele placate cu metale prețioase,

inele din aur, încuietori pentru coliere, închizători
pentru bijuterii, inele de logodnă, inele (bijuterii),
imitații de bijuterii ornamentale, geme, imitații
de bijuterii, fire din metale prețioase (bijuterii),
clipsuri pentru urechi, coliere (bijuterii), coliere
plastron, cruciulițe (bijuterii), diademe, podoabe
din fildeș, cercei, caboșoane, butoni din metale
prețioase, cutii pentru butoni de manșete
decorativi, butoni de cămașă, broșe (bijuterie),
brelocuri, brățări (bijuterii), bijuterii-pandantive,
carcase de ceasuri de mână, carcase pentru
ceasornice și ceasuri de mână, suporturi pentru
ceasornice, săculeți pentru bijuterii, adaptați,
suporturi pentru inele din metale prețioase, cutii
muzicale pentru bijuterii, cutii pentru bijuterii,
cutii pentru butoni, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, huse pentru ceasuri de
mână, rulouri organizatoare de bijuterii pentru
voiaj, ace de ceasornic, ace pentru ceasuri,
aparate și instrumente de cronometrie, articole
de ceasornicărie, brățări de ceas, ceasornice,
cadrane pentru ceasornice, ceasuri, lanțuri de
ceas, catarame pentru curele de ceas, produse
de ceasornicărie, sticlă de ceas, sisteme de
cronometrare pentru sport, ceasuri de referință
(ceasuri etalon), mecanisme de ceasornice
și ceasuri, mecanisme pentru întoarcerea
ceasurilor, oscilatoare pentru instrumente pentru
măsurarea timpului, pendule, pandantive pentru
lanțuri de ceas, piese de ceas, piese de
mecanism de ceas, piese pentru ceasornice,
cutii pentru ceasuri, lanțuri de ceas, limbi de
ceas, mecanisme de ceasornic, închizătoare
pentru ceasuri, curele de ceas, cronografe
(ceasuri), cronografe, pietre artificiale (prețioase
sau semiprețioase), amulete pentru inele de
chei, brelocuri metalice, brelocuri, nemetalice,
lanțuri pentru chei, inele pentru chei, portchei
decorative, portchei din imitație de piele cu
inel, tocuri pentru chei din metale prețioase,
chei amulete din metale prețioase, chei amulete
placate cu metale prețioase, accesorii pentru
bijuterii, piese şi accesorii pentru bijuterii,
accesorii pentru ceasuri, piese şi accesorii
pentru instrumente de măsurare a timpului, piese
şi accesorii pentru instrumente cronometrice,
respectiv: pandantive pentru brelocuri, cleme
pentru bijuterii, ace de ceasornic, mecanisme
de ceasuri, inele retractabile pentru chei/lanţuri
retractabile pentru chei, cadrane (ceasornicărie),
inele de chei (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă)/lanţuri
pentru brelocuri (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă), cadrane
solare, curele de ceas/curele pentru ceasurile de
mână/ cureluşe de ceas, lanţuri de ceas, arcuri
de ceas, sticle de ceas/geamuri de ceas.
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15. Accesorii muzicale, respectiv: corzi,
ancii, cheiţe (de acordare) şi pedale
pentru instrumente muzicale, burdufuri
pentru instrumentele muzicale, cutii pentru
instrumentele muzicale, cutguturi pentru
instrumentele muzicale, suporturi de bărbie
pentru viori, colofoniu pentru instrumentele
muzicale cu corzi/sacâz pentru instrumentele
muzicale cu corzi, feţe de tobe/feţe pentru tobe,
beţe pentru tobe, corzi de harpă, păr de cal
pentru arcuşuri pentru instrumentele muzicale,
claviaturi pentru instrumentele muzicale, clape
pentru instrumentele muzicale, muştiucuri
pentru instrumentele muzicale, timpane, benzi
de hârtie pentru instrumentele muzicale
mecanice (pianolă), pupitre pentru partituri,
sintetizatoare, surdine pentru instrumentele
muzicale/amortizoare (de sunet) pentru
instrumentele muzicale,
valize pentru instrumente muzicale, dispozitive
de întors paginile pentru partituri, instrumente
muzicale, tuburi de suflat (muzicale),
valize pentru instrumente muzicale, pedale
pentru efecte sonore, pentru instrumente
muzicale, picioare (cuie de sprijin) pentru
contrabasuri, picioare (cuie de sprijin)
pentru violoncele, protecții de membrane
pentru flaute chinezești, pupitre pentru
partituri, rafturi adaptate pentru susținerea
instrumentelor muzicale, stative adaptate pentru
utilizare cu instrumente muzicale, stative
pentru instrumente muzicale, suporturi pentru
instrumente muzicale, suporturi de braț pentru
chitară, surdine, tastiere pentru instrumente
muzicale cu coarde, tonometre (marcatoare de
frecvență), tuburi de suflat, acordoare pentru
instrumente muzicale electronice, aparate
pentru întorsul paginilor la partituri, aparate
pentru acordarea instrumentelor muzicale,
baghete de dirijor, unelte de acordare
pentru instrumente cu coarde, cutii pentru
instrumente muzicale, diapazoane, dispozitive
pentru acordarea instrumentelor muzicale,
genți pentru transportul instrumentelor muzicale
cu claviatură, genți special adaptate pentru
transportul instrumentelor muzicale, hamuri
pentru instrumente muzicale, huse adaptate
pentru instrumentele muzicale, huse pentru
instrumente muzicale, huse pentru piane (croite
pe formă), șofare, tub de ploaie(instrumente
muzicale), supape pentru instrumente muzicale,
sintetizatoare (instrumente muzicale), mașini
de muzică de fundal electronice, mașini de
ritm electronice cu comandă automată, mașini
electronice de efecte de sunet (sintetizatoare),
mașini electronice de ritm, mașini pentru
efecte sonore sub formă de instrumente
muzicale, mecanisme pentru cutii muzicale,

muștiucuri pentru instrumente muzicale, ocarine
chinezești (xun), placa de sunet, pedale
pentru instrumente muzicale, rulouri muzicale,
rulouri muzicale perforate, sintetizatoare,
instrumente muzicale care conțin aparate pentru
producerea semnalelor audio, instrumente
muzicale care conțin aranjamente pentru
modificarea semnalelor audio, instrumente
muzicale care conțin aranjamente pentru
producerea semnalelor audio, instrumente
muzicale controlate de microprocesoare,
instrumente muzicale controlate de calculator,
instrumente muzicale controlate prin calculator,
instrumente muzicale electronice, electrice și
mecanice, kazoo, instrumentele muzicale de stil
occidental, instrumente muzicale pentru copii,
instrumente de suflat, instrumente de percuție,
flaute chinezești, instrumente din alamă,
instrumente de suflat din lemn, instrumente cu
percuție, instrumente cu coarde, instrumente
cu claviatură, flașnete, foale de instrumente
muzicale, güiro (instrument muzical),
instrumente muzicale care incorporează
aparate pentru modificarea semnalelor audio,
acordeoane, ancii (instrumente muzicale),
aparate electronice pentru sintetizare de
muzică (instrument muzical), aparate muzicale
electronice controlate prin computer, aparate
muzicale electronice pentru acompaniament,
aparate muzicale electronice pentru instruire,
aparate muzicale electronice pentru practică,
aparate și instrumente electronice de
muzică, bandoneoane, bucium, carilonuri
electrice (instrumente muzicale), cutii muzicale,
concertine, trâmbițe, trompete, tromboane,
tube (instrument muzical de suflat), eufonii,
serpentine, bugle, bucine (trompete), cornete
cu piston, corni (instrumente muzicale),
flaute, fagoturi, claviete, clarinete, cimpoaie,
armonici, ancii, flaute (instrumente muzicale),
fluiere (instrumente muzicale), oboaie, ocarine,
muștiucuri din ebonită pentru instrumente
muzicale, saxofoane, piculine, suona (trompete
chinezești), pene (piese de instrumente
muzicale), bețe pentru tobe, cimbale, bețe
pentru timpani (instrumente muzicale), cabluri
de prindere pentru utilizare cu tobe premier,
castaniete, cinele (instrumente muzicale),
clopote (instrumente muzicale), coarde de
tobă, căluș pentru timpane, glockenspiel-uri,
djembe, gonguri, grupuri de clopote (instrumente
muzicale), maracas, marimbe, membrane de
tobă, pad-uri pentru tobe de exersare, set de
tobe, tam-tamuri, sistre, tamburine, timpane,
tobe, paduri pentru tobă electronică, xilofoane,
zornăitoare (instrumente muzicale), triangluri
(instrumente muzicale), tobe (instrumente
muzicale), arcușuri pentru instrumente muzicale,
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baghete pentru arcușuri, basuri (instrumente
muzicale), capodastre pentru chitară, chitare,
călușuri pentru instrumente muzicale, coarde
de harpe, contrabasuri, corzi de chitară, cuie
pentru întins coardele la instrumentele muzicale,
viole, ukulele, violoncele, viori, vârfuri pentru
comutatoare de chitară.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
blocnotesuri, suporturi pentru afișe din hârtie sau
carton), căptușeli pentru sertare confecționate
din hârtie parfumată, căptușeli parfumate pentru
sertare, tuburi din carton, sigle de firme din
hârtie, role de hârtie pentru mașini de calcul,
suluri de hârtie pentru imprimante, indigo, pungi
de ambalat din hârtie, rezerve de hârtie, întărituri
din carton pentru legarea cărților, hârtie și carton
industriale, hârtie adezivă, aplicatoare de vopsea
sub formă de bureți, aplicații din hârtie, batoane
de cerneală, carduri cu mostre de culori, cărți
de desenat sau de scris, cărbune pentru artiști
plastici, clipsuri magnetice pentru suporturi de
pensule, ceară de modelat, cu excepția celei de
uz dentar, tuș, truse de desen, teuri (desen),
triunghiuri pentru proiectare, tocuri pentru
desene sau schițe, suporturi pentru cretă, stilouri
de gravură, stilouri de desen cu tuș, stilouri
cu cerneală chinezească, seturi de pictură
pentru copii, rulouri pentru trafalete, seturi de
pictură pentru artiști, suporturi pentru șevalete,
șabloane pentru desen tehnic, șervețele, tăvițe
pentru păstrarea instrumentelor de proiectare,
șabloane pentru decorarea alimentelor și a
băuturilor, tăvi (țe) pentru role de vopsit,
rigle, pulverizator cretă, planșete de desen,
planșe pentru gravat, role pentru vopsit, pixuri
colorate, pietre litografice, piepteni pentru striuri
decorative, pensule, palete de culori, pânză
de calc, pasteluri, mânere pentru rulouri de
vopsit, mucava, modelare (materiale pentru -),
matrițe de hârtie parafinată, materiale pentru
artiști plastici, materiale plastice pentru modelaj,
materiale de modelare pentru artiști plastici,
lut polimeric pentru modelare, instrumente
pentru tamponare folosite de pictori, instrumente
electrice de pirogravură pe lemn pentru artiști,
insigne de hârtie, imprimeuri pe pânze, funde
din hârtie, echere, dreptare, echipament pentru
arte, mesteșuguri și de modelare, folii din
plastic adezive pentru fotografii, foi de plastic
autoadezive pentru acoperirea polițelor, cretă,
creioane, compasuri de trasat, ambalaje pentru
cadouri, umplutură de hârtie sau carton, saci de

gunoi, pungi pentru cadouri, pungi și saci de
hârtie, recipiente din carton, recipiente din carton
ondulat, recipiente de transport din carton, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, panglici de hârtie pentru
ambalat cadouri, peliculă retractabilă, pernițe
sau elemente de protecție din hârtie pentru
ambalare, plicuri de hârtie pentru împachetare,
huse de mobilier din hârtie, neajustate, folii
pentru ambalarea alimentelor, folii de plastic
pentru împachetat și ambalat, cutii pentru
depozitarea revistelor, folie adezivă din plastic
pentru ambalat, foi de plastic pentru ambalat,
foi de hârtie pentru ambalat, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, cutii pentru cadouri, cutii din fibră
de lemn, cutii din hârtie, cutii din carton pentru
ambalat, cutii din carton, căptușeli de hârtie,
cornete (de hârtie), cartoane de ouă, cârpe
de șters din hârtie, cartonașe cu nume pentru
mese, bavete cu mâneci, din hârtie, bavete
din hârtie, batiste de hârtie, bannere din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, acoperitoare pentru tăvi de instrumente
dentare, fabricate din hârtie, umbreluțe din
hârtie pentru cocteiluri, stegulețe din hârtie,
suporturi absorbante de unică folosință pentru
animale de companie, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din carton, suporturi de
pahare din hârtie, suporturi din mucava pentru
pahare, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
suporturi din carton pentru pahare, șervețele din
hârtie, role de bucătărie (hârtie), role de hârtie
igienică, pungi de gunoi din hârtie, prosoape
din hârtie, lopățele din carton pentru eliminarea
excrementelor animalelor de companie, hârtie
pentru copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru
sertare, parfumată sau neparfumată, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, filtre de apă
din hârtie, fețe de masă din hârtie, dantelă
de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni din carton pentru alimente, covorașe
absorbante de unică folosință pentru dresajul
animalelor de companie, dischete demachiante
din hârtie, acuarele, artă murală din carton în
3d, articole serigrafiate, artă murală din hârtie
în 3d, decorațiuni de perete din hârtie, desene,
fotogravuri, figurine din carton, figurine din hârtie,
gravuri, imagini, litogravuri, oleografii, machete
arhitecturale, lucrări de caligrafie, ornamente
de hârtie pentru torturi, picturi, picturi și lucrări
caligrafice, portrete, schițe, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, sculpturi ornamentale din
papier mâché, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, agende, ace cu gămălie
(papetărie), abțibilduri (decalcomanii), afișe
publicitare, afișe, ziare, vase de curățat
pensulele de scris, vase de curățat pensule
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de caligrafie, vizor port-etichete pentru dosare,
umezitoare (articole de birou), ustensile de
scris și ștampilat, ustensile de corectare
și ștergere, albume foto și albume pentru
colecționari, agrafe de birou pentru hârtie, arte
vizuale tipărite, articole de papetărie parfumate,
articole pentru birou, ascuțitori de creioane,
benzi adezive, autocolante pentru bara de
protecție a mașinilor, autocolante (articole de
papetărie), benzi elastice pentru birou, bilete,
bibliorafturi pentru rețete, bibliorafturi, benzi
gumate (papetărie), birou (capse de -), bilete
tipărite, broșuri, bonuri valorice, blocnotesuri
pentru notițe, caiete, buletine informative,
buletine de știri (materiale tipărite), broșuri
tipărite, capse de birou, capsatoare, calendare,
capace de sticle de lapte (de colecție), carnete,
carnete de cec, carnete cu informatii, carioci
cu vârf de fibră, caricaturi, carduri de fidelitate
din hârtie, carduri de cadouri, carduri cu
mesaje de mulțumire, accesorii pentru creioane,
accesorii pentru scriere, bile de pix, carioci,
călimări, cartușe pentru stilouri, cerneală de
scris, cerneală pentru desen, condeie, creioane
acționate mecanic, garnituri de birou, cutii pentru
stilou și creion, cretă de scris, creioane de
colorat, creioane mecanice, penare, mine pentru
creioane, instrumente de scris, mape pentru
scris (papetărie), hârtie sugativă, plumiere, pixuri
și stilouri, penițe (de scris), ustensile de scris,
suporturi atașate la instrumentele de scris pentru
a fi mai ușor de folosit, suporturi pentru așezarea
orizontală a stilourilor, suporturi pentru agățat
pensule de scris, suporturi pentru așezarea
verticală a stilourilor, suporturi pentru creioane
și stilouri, tocuri, truse pentru prelevarea
amprentelor, truse de creioane, tușiere, stilouri,
sigilii, seturi de creioane, rezerve pentru
markere, protecție de buzunar pentru stilou,
seturi de stilou, ștampilă datieră, ștampilă de
cauciuc pentru documente, creioane corectoare,
batoane corectoare, bandă corectoare pentru
dactilografie, gume de șters, răzuitoare de
birou, radiere, markere cu ștergere uscată,
lichid corector, ștergătoare pentru table albe,
tipare de croitorie, timbre, tichete (bilete), teuri
pentru desen, tipărituri, tăvi pentru birou, tatuaje
temporare, table magnetice pentru planificarea
activităților și a programărilor, tablete de ceară
pentru sigilii, table pentru luat notițe (articole
de birou), table de scris albe, table albe cu
proprietăți magnetice, tabele de scor, suporturi-
presă pentru cărți, supracoperte din hârtie
pentru dosare, suporturi pentru ștampile (sigilii),
suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, suporturi pentru instrumente de scris,
suporturi pentru hârtie (articole de birou),
suporturi pentru dosare, suporturi pentru

ecusoane cu nume (articole de birou), suporturi
pentru documente sub formă de articole
de papetărie, suporturi pentru corespondeță,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
capsatoare, suporturi pentru calendare de birou,
ștergătoare de penițe, suporturi cu sertare pentru
articole de papetărie (birotică), suport de birou
rotativ pentru a nota și păstra informații de
contact, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi de birou pentru documente,
ștampile de birou, seturi de birou, separatoare
pentru dosare, separatoare pentru carnețele
de notițe, semne de carte, semne adezive,
sclipici pentru papetărie, șabloane (papetărie),
saci poștali fabricați din hârtie, reviste (publicații
periodice), publicații promoționale, publicații
periodice tipărite, rame pentru fotografii, registre,
publicații periodice, prospecte, produse de
imprimerie, plicuri, pliante, planșe de perete,
planuri arhitecturale, planificatoare (articole
tipărite), piuneze, picturi artistice, periodice,
perforatoare electrice (articole de birou), etuiuri
pentru pașaport, paspartuuri, organizatoare
personale, pagini de albume de fotografii,
organizatoare de birou, panglici din hârtie
creponată, orare, modele tipărite, meniuri,
notesuri, materiale imprimate, mașini de birou,
mape tip servietă, mape pentru documente,
mape, manuale tipărite, litere și cifre adezive,
litere și cifre realizate din hârtie, jurnale de
buzunar, jurnale de bord (jurnale de bord),
jurnale comerciale, litere cu adeziv pentru
inscripții, lecții tipărite, jurnale, insigne din
carton, indicatoare publicitare din hârtie, inele
de hârtie pentru trabucuri, indexuri pentru
dosare, tipare pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, imprimeuri cu desene animate,
horoscoape tipărite, huse pentru carnete de
cecuri, hârtie de calc, hărți de traseu, hărți
rutiere, formulare în alb, florare, flip-charturi
cu foi goale, flip-charturi imprimate, folii pentru
documente, etichete pentru cadouri, etichete
tipărite din hârtie, etichete din hârtie, etichete
din carton, etichete autocolante, etichete
adezive, echipament pentru imprimare și
legare, echipament pentru educație/învățământ,
dosare, almanahuri, anuare (publicații tipărite),
bancnote, batoane de vopsea, blocuri de
desen, caiete școlare, călăreți pentru cartoteci,
carnețele, carnete de cecuri, cărți de vizită, cărți
de telefon, cărți de joc cu întrebări, cărți cu
abțibilduri pentru activități, cartonașe nescrise,
cartonașe de colecție, cecuri, ceară sigiliu,
chitanțiere, cerneală, colaje, coperte de protecție
pentru cărți, coperte (papetărie), coșuri de birou
pentru accesorii de birou, creioane colorate,
cutii pentru creioane, cutii pentru dosare,
cupoane, cutii pentru flipchart-uri, decalcomanii,
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decapsatoare, cuvinte încrucișate, cutii pentru
șabloane, diplome imprimate, diagrame tipărite,
deschizător scrisori, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, degetare de cauciuc, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
diagrame rotunde de carton, din două sau
mai multe bucăți suprapuse, pentru calcularea
datelor, dispozitive de mărunțire a cd-urilor,
de uz casnic sau profesional, ecusoane cu
nume (articole de birou), embleme imprimate,
felicitări, etuiuri pentru pașapoarte, etuiuri pentru
ștampile, etichete pentru marcare, fălțuitoare
(articole de birou), fanioane de hârtie, fișe
cu date, fișe cu informații, fișe (papetărie),
felicitări pop-up, felicitări muzicale, felicitări
aniversare, felicitări pentru ocazii speciale,
fluturași informativi, folii adezive de transfer, folii
transparente (papetărie), formulare comerciale,
fotografii, fotografii înrămate și neînrămate,
grafice tipărite, ghiduri de studiu.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi
și alte accesorii, respectiv: portofele şi
alte articole destinate transportului şicăratului
precum rucsacuri, genţi, borsete, cufere şi
geamantane, mape, plase de cumpărături,
huse de voiaj, portmonee, poşete, punguţe,
plicuri, săculeţi din piele pentru ambalaj, raniţe,
sacoşe pentru cumpărături, tolbe, truse de
voiaj şi valize, bastoane, umbrele și parasolare,
umbrele, umbrele de soare, botnițe, căpăstre
de cai, cravașe pentru jochei, centuri pentru
câini, articole de voiaj, cadre pentru poșete,
cărucioare pentru cumpărături cu roți, borsete
și genți de purtat la brâu, borsete pentru
unelte, vândute goale, borsete, bagaje de mână,
bagaje de călătorie, cutii de machiaj, curele
pentru portmonee, curele pentru bagaje, cufere
(bagaje), cutii de transport, etichete pentru
bagaje, eșarfe portbebe, etuiuri pentru carduri
de credit (portmonee), dosare pentru conferințe,
mape pentru documente, cutii din piele pentru
pălării, cutii pentru cravată, genți cu rotile,
geamantane, genți, geamantane cu rotile, valize,
truse medicale goale, pentru uzul medicilor,
valize cu rotile, truse de voiaj (marochinărie),
tolbe de vânătoare (accesorii de vânătoare),
truse de ras vândute goale, tocuri pentru permis
de conducere, suporturi pentru transportat haine,
suporturi pentru transportat costume, suporturi
sub formă de portofele pentru chei, truse de
toaletă (fără conținut), truse de scule, din piele
(goale), truse de voiaj, suporturi pentru cărți
de vizită, suporturi pentru etichete de bagaje,
suporturi pentru bancnote, structuri pentru genți
de mână, serviete și genți diplomat, săculețe,
serviete, sacoșe reutilizabile pentru cumpărături,

sacoșe textile pentru cumpărături, saci pentru
haine, saci de voiaj, rucsacuri, poșete,
portmonee și portofele, portofele, portmonee,
portchei, portcarduri (marochinărie), port-bebe,
mânere de valiză, marsupii pentru transportul
copiilor mici, mape pliabile pentru documente,
lădițe pentru cosmetice (fără conținut), huse
pentru încălțăminte, huse pentru îmbrăcăminte,
pentru voiaj, huse speciale adaptate pentru
transportarea bastoanelor pliante de mers,
închizători pentru portmonee de mărunțis, huse
pentru bagaje, huse pentru costume, cămăși și
rochii, ghiozdane, gentuțe cosmetice, gentuțe
universale de purtat la încheietura mâinii.
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, balamale nemetalice,
vizoare pentru uși, nu din metal (fără mărire),
ventile, nu din metal, tije pentru scări, tije
de sprijin pentru plante sau copaci, tije
pentru suspensie nemetalice pentru atârnarea
articolelor, tăvi nemetalice, tobe de înfășurare
nemetalice, nemecanice, pentru furtunuri, tipare
din plastic pentru utilizare în cadrul procesului
de fabricare de mobilier, tuburi din plastic
care se pot strânge, goale, ventuze (accesorii),
ventilatoare pentru uz personal, care nu sunt
electrice, verigi confecționate din materiale
nemetalice, țăruși, nu din metal, pentru plante
sau copaci, șine pentru perdele de duș, țăruși
nemetalici pentru corturi, suporturi pentru plante,
suporturi pentru fanioane, suporturi pentru
copaci (nemetalice), tacheți pentru andocare,
nu din metal, sisteme nemetalice de fixare
pentru plăcuțe de înmatriculare, șaibe din
plastic, prăjini nemetalice, plăcuțe pentru ușă,
nu din metal, plăcuțe de identificare pentru
animale, nemetalice, plăci funerare din plastic,
opritoare pentru dulapuri, nu din metal, opritoare
din lemn pentru uși, mulaje din ipsos pentru
turnarea de materiale ceramice, mânere sferice
din plastic, mânere din sticlă, mânere rotunde
din lemn, mânere din porțelan, matrițe de
plastic pentru fabricarea săpunului, manșoane
din materiale nemetalice pentru bastoane de
mers, manșoane pentru susținerea conductelor
(plastic), mosoare nemetalice cu acționare
manuală pentru furtunuri de grădină, muchii de
scări din plastic, mânere pentru sertare, nu din
metal, mânere din plastic pentru uși, mânere
din plastic pentru sertare, mânere din ceramică
pentru mobilier, mânere de sprijin nemetalice,
lanțuri, nu din metal, inele pentru perdele, inele
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pentru nas de taur (nemetalice), mânere din
ceramică, inele pentru draperii de duș, glisiere
suspendate de plafon din materiale nemetalice,
garnituri din material plastic, furtunuri (tobe de
înfășurare, nemetalice, nemecanice pentru -),
încuietori și chei, nu din metal, geamanduri,
garnituri pentru uși, porți și ferestre, nu din
metal, închideri cu inel, altele decât cele
din metal, etriere de întindere, nu din metal,
evantaie de mână, etichete din plastic, dopuri
pentru chiuvete, nemetalice, dopuri pentru
dușuri, nemetalice, doage din lemn, distanțiere
pentru plăci, dopuri de cadă din materiale
nemetalice, discuri și plăci de suport, nu din
metal, distanțiere din plastic folosite împreună
cu panourile sandviș, covorașe de protecție,
detașabile, pentru chiuvete, cobilițe, clanțe din
lemn, corniere din plastic, dispozitive de fixare
nemetalice, clame ajustabile (nemetalice), capră
de tăiat lemne, carlige nemetalice pentru baie,
cepuri (nemetalice) pentru căzi, catarge portabile
pentru arborat steaguri, nu din metal, cârlige
cu șurub, nu din metal, cârlige nemetalice,
cale pentru roți, nu din metal, brățări de
identificare, nemetalice, bobine din lemn (pentru
fire, mătase, șnur), bolțuri de ancorare, nu din
metal, bețișoare din lemn pentru bomboane sau
înghețată, bare pentru draperii de duș, bare de
duș, bare de plastic pentru scări, bare maner,
nemetalice, bujii nemetalice cu autofiletare,
șuruburi nemetalice, nituri nemetalice, pitoane,
nemetalice, piulițe (încuietori), nu din metal,
mijloace de fixare pentru cabluri, conectori
și suporturi, nu din metal, dopuri nemetalice,
cuie nemetalice, dispozitive de fixare pentru
țevi, conectori și suporturi, nu din metal,
cleme nemetalice, agățătoare nemetalice pentru
depozitare pe rafturi, articole pentru organizarea
hainelor, altare pentru familii budiste (butsudan),
arcuri sub formă de accesorii nemetalice
pentru tapițerie, balansoare, balansoare pentru
copii, uși pentru mobilier, vitrine de prezentare
(altele decât vitrinele frigorifice), zăvoare pentru
mobilă, nu din metal, uși de mobile, uși de
dulapuri, tetiere (mobilă), umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, suprafețe de
lucru, țarcuri pentru bebeluși, țarcuri de copii,
suporturi nemetalice pentru mobilă, suporturi
nemetalice pentru rafturi (piese de mobilier),
suporturi nemetalice pentru unelte, montate pe
perete, suporturi pentru oglindă, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
de umbrele, suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de cărți, suporturi independente pentru
prosoape (mobilier), suporturi nemetalice pentru
mobilier, stative pentru sticle, standuri pentru
ziare, șine nemetalice pentru sertare, sertare

(piese de mobilier), sertare pentru mobilier,
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, scăunele-leagăn,
scaune gonflabile, scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada
de baie, rotile, rezemătoare de picioare,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat
în poziție șezând, rastele pentru arme, rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rafturi suspendate pentru depozitare (mobilier),
rafturi prefabricate (mobilier), rafturi pliante,
rame, rafturi modulare (mobilier), rafturi metalice,
rafturi (mobilier) confecționate în principal
din lemn, utilizate pentru depozitare, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din plastic,
utilizate pentru depozitare, rafturi de mobilă,
rafturi, protecții din fetru pentru picioare de
mobilier, premergătoare pentru copii, porți de
siguranță pentru uși sau scări, premergătoare
pentru bebeluși, plăci frontale de dulapuri,
piese pentru dulapuri (nemetalice), piese de
mobilier, piese de mobilier nemetalice, piese
pentru sisteme de rafturi (nemetalice), piese
de asamblare pentru mobilier, picioare pentru
mobilă, pereți despărțitori (mobilier), picioare
de scaun, picioare de masă, perne pentru
scaune, paravane separatoare (mobilier), paturi,
așternuturi, saltele și perne, panouri pentru
partea din spate (piese de mobilier), oglinzi
(sticlă argintată), module pentru depozitare
(mobilier), module nemetalice demontabile
(mobilier), mobilier pentru casă, birou și grădină,
mobilier de baie, mobilier de exterior, mobile
(rafturi de -), mânere pentru mobilă, din
plastic, lăzi pentru scule nemetalice, goale,
leagăne pentru verandă, mânere rotunde pentru
sertare (nemetalice), lăzi de depozitare, huse
pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse textile
(adaptate) pentru mobilier, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), grilaje pentru șemineuri (mobilier),
huse adaptate pentru mobilier, grilaje din lemn,
grilaje nemetalice de protecție pentru bebeluși,
copii și animale de companie (mobilier),
grilaje de siguranță (bariere) extensibile
pentru scări, grilaje de siguranță extensibile
pentru uși, glisoare nemetalice pentru mobilă,
glisiere pentru sertare (nemetalice), ghișee
pentru bănci, ghidaje (dispozitive de culisare)
pentru sertare (nemetalice), garnituri pentru
dulapuri (nu din metal), ghidaje (dispozitive
de culisare) pentru sertare (articole metalice
pentru mobilier), extensii pentru mese, etajere,
garnituri nemetalice pentru mobilier, elemente de
mobilier, cutii pentru unelte (mobilier), dispozitive
de fixare nemetalice pentru mobilier, dispozitive
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de ghidare pentru sertare (nemetalice),
dispozitive de fixare nemetalice pentru rafturi,
cutii pentru trusouri de nou-născuți (din lemn
sau plastic), coșuri împletite, cotiere pentru
mobilă, plăci de chihlimbar sintetic, casete
pentru chei (mobilier), coarne de animal,
coarne artificiale, carapace de broască țestoasă
(material neprelucrat sau parțial prelucrat), benzi
de plută, benzi de lemn, bambus, gheare de
animale, chihlimbar, cochilii de melc de mare,
colți de fildeș (material neprelucrat sau parțial
prelucrat), fildeș, dinți de animale, corali, copite
de animale, muchii din paie, imitații de baga,
împletituri de paie, trestie (materiale pentru
împletit), spumă de mare, sidef, răchită, cochilii
de scoici, os de balenă, oase de animale
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
valve (material neprelucrat sau semi-prelucrat),
animale împăiate, busturi de fildeș, busturi de
ceară, busturi de os, busturi din lemn, busturi
de plastic, artă (obiecte de - din lemn, din
ceară, din ghips sau din materiale plastice),
capcana viselor (decorațiuni), decorații pentru
masă (ornamente) confecționate din lemn, trofee
din plastic, statui din plastic, statui din os,
trofee de lemn, sculpturi ornamentale realizate
din ipsos, statuete de fildeș, statuete din lemn,
ceară, ghips sau din materiale plastice, statuete
din os, statui de fildeș, statui din chihlimbar
presat, plăcuțe decorative murale (mobilier), nu
din materiale textile, plăci decorative din ipsos,
sculpturi de ipsos, sculpturi de ceară, sculpturi
de plastic, sculpturi din fildeș, sculpturi din lemn,
sculpturi în os, ornamente de plastic pentru
torturi, obiecte de artă din lemn, obiecte de artă
din ipsos, obiecte de artă din ceară, obiecte de
artă din material plastic, obiecte de artă fabricate
din paie, obiecte de artă fabricate din plută,
opere de artă din coajă de nucă, ornamente
pentru prăjituri realizate din plastic, modele
la scară redusă, din plastic, pentru decorare,
modele (ornamente) confecționate din ipsos,
modele (ornamente) confecționate din ceară,
modele (ornamente) confecționate din plastic,
modele (ornamente) confecționate din lemn,
modele (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din lemn, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din plastic, machete
de vehicule (ornamente) confecționate din ceară,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ipsos, machete de figurine (ornamente)
confecționate din rășini sintetice, machete de
avioane (ornamente) confecționate din ipsos,
machete de avioane (ornamente) confecționate
din lemn, machete de avioane (ornamente)
confecționate din plastic, machete de avioane
(ornamente) confecționate din ceară, machete

de avioane (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, lucrări de artă din chihlimbar, globuri
lucioase, imitații de produse alimentare, din
plastic, figurine ornamentale confecționate din
lemn, figurine ornamentale confecționate din
ipsos, figurine ornamentale confecționate din
ceară, figurine turnate din materiale plastice,
figurine din răşină, figurine din os, figurine în
miniatură (plastic), figurine din lemn, figurine
din ipsos, figurine din fildeș, figurine din ceară,
decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, butoaie și putini, nu
din metal, butelii pentru gaz, nu din metal,
canistre, nu din metal, capace pentru recipiente,
capsule ale timpului nemetalice, vase din
plastic pentru ambalare, tăvi de stivuire din
plastic, truse de scule nemetalice, goale, tuburi
de plastic pentru transmiterea corespondenței,
rezervoare nemetalice pentru depozitarea apei
(recipiente), sicrie și urne funerare, scrinuri,
rezervoare pentru stocarea gazelor, care nu
sunt metalice sau de zidărie, recipiente pentru
protecție, realizate din materiale nemetalice,
destinate depozitării de bunuri, recipiente
nemetalice pentru lichide (altele decât cele
pentru uz casnic și bucătărie), recipiente
de apă portabile confecționate din plastic,
recipiente din plastic pentru medicamente,
recipiente din plastic pentru medicație utilizate
în scopuri comerciale, recipiente flexibile din
plastic pentru transportarea lichidelor, recipiente
din plastic pentru depozitarea bunurilor în
vederea transportului, lăzi și palete, nu din
metal, dulăpioare cu încuietoare pentru bagaje,
dulapuri murale, dopuri din plastic pentru
recipiente utilizate la împachetarea bunurilor
industriale, închideri combinate pentru recipiente
(nemetalice și nu pentru uz casnic sau
bucătărie), dispozitive de închidere pentru
recipiente (nemetalice), cutii din plastic, cutii
de siguranță, nu din metal, cutii de plastic
decorative, cutii de lemn pentru sticle, cutii
de lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii
confecționate din materiale plastice laminate,
cutii de ambalare confecționate din lemn, coveți
nemetalice, containere nemetalice, containere
flotante nemetalice, cofraje din plastic pentru
ouă, cisterne de apă din plastic de uz
casnic, cisterne de apă din plastic de uz
industrial, cifre pentru plăcuțele de înmatriculare
(nemetalice), cifre confecționate din plastic
pentru mobilier, cifre confecționate din plastic
pentru clădiri, baloane publicitare, aviziere
din plută, articole pentru afișarea prețului la
punctele de vânzare, realizate din materiale
plastice, benzi decorative din plastic pentru
aplicarea pe fațadele magazinelor, vitrine de
prezentare, table pentru prezentări, tejghele
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pentru expunere, vitrine, tabele de marcaj,
suporturi rotative (mobilier), suporturi pentru
reviste, suporturi pentru tejghele, standuri
de prezentare pentru mărfuri, standuri de
prezentare portabile pentru reclame, standuri de
prezentare, sisteme de afișare, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare vitrine,
rafturi de magazin, rafturi de prezentare, rame
pentru panouri indicatoare, semne gonflabile
din plastic, plăcuțe din plastic, portcarturi
sub formă de panouri de prezentare, plăcuțe
decorative (nemetalice) pentru vehicule, plăcuțe
de înmatriculare pentru vehicule (nemetalice),
plăci din lemn pentru scopuri publicitare
(neluminoase), placi de identitate, nemetalice,
panouri publicitare, panouri de prezentare a
bijuteriilor, mobilier pentru magazine, numere
de casă, nemetalice, neluminoase, panouri de
afișare, manechine și manechini de croitorie,
mobilier pentru expunerea produselor, conuri
rutiere de plastic, ecusoane din plastic, rampe
din plastic destinate utilizării cu vehicule, taburet
înălțător (kick step), case de joacă pentru
animale de companie, cuibare, culcușuri pentru
animale, fundații de fagure pentru stupi, mobilier
pentru animalele de companie, perne pentru
animale de companie, rame pentru stupi, stupi
de albine, stâlpi de zgâriat pentru pisici, trape
de acces pentru câini/pisici nemetalice sau
din zidărie, cutii poștale cu picior (nu din
metal), paturi, dulapuri (mobilier), canapele,
noptiere, comode, mese, scaune, fotolii, birouri,
scări pentru biblioteci, nemetalice, etajere
pentru biblioteci, unități de depozitare (mobilier),
accesorii (nemetalice) pentru bufete, accesorii
(nemetalice) pentru dulapuri, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), accesorii de interior pentru
garderobe, accesorii metalice pentru expunere
(mobilier), accesorii pentru mobilier, care nu
sunt din metal, accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), accesorii nemetalice
pentru magazin respectiv: articole pentru
organizarea hainelor (mobilier), bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), buferuri,
birouri, poliţe pentru biblioteci, etajere pentru
biblioteci, grilaje nemetalice de protecţie pentru
bebeluşi, copii şi animale de companie
(mobilier), coşuri pentru bebeluşi (pătuturi),
huse adaptate pentru ramele de la pătuturi de
copii, pătuturi de siguranţă, protecţii antilovire
pentru pătuţuri-leagăn de copii, altele decât
lenjeriile de pat, bariere de protecţie pentru
pat, perne de susţinere pentru scăunele de
copii, vergele metalice de perdele, suporturi
de raft metalice (piese de mobilier), ştifturi
metalice cu cap şi gaură pentru cui spintecat,
nu din metal, standuri metalice de prezentare,
şine metalice pentru perdele, sertare metalice

(piese de mobilier), separatoare metalice pentru
rafturi (piese de mobilier), rafturi metalice,
module metalice demontabile, bolţuri, şuruburi,
dibluri, rotile pentru mobilă, somiere, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă/elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă, balamale, nemetalice, rafturi,
sertare pentru mobilă, bare de plastic pentru
scări, muchii de scări din plastic, grilaje de
siguranţă (bariere) extensibile pentru scări.
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,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, articole pentru curățarea
dentară, aparate de demachiat, non-electrice,
aparate pentru demachiere, electrice, aparate
pentru demachiere, neelectrice, aplicatoare
cosmetice, aplicatoare de fard, aplicatoare
pentru farduri de ochi, bureți, bureței pentru
machiaj, bureți cosmetici, bureți de baie,
bureți de față pentru aplicarea machiajului,
bureți de toaletă, pămătufuri pentru bărbierit,
bureți pentru corp, bureți pentru curățarea
feței, bureți pentru frecare, ustensile cosmetice,
căzi, aparate deodorizante pentru uz personal,
dozatoare pentru șampon, doze din sticlă
pentru medicație, goale, flacoane pentru parfum,
dozatoare de săpun, dozatoare pentru creme de
îngrijire a pielii, distribuitoare pentru cosmetice,
dispozitive de demachiere, mănuși abrazive
pentru exfolierea pielii, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru buze, pensule pentru contur
de ochi, perii de baie, perii pentru curățat,
perii pentru exfoliere, perii pentru rimel,
perii pentru igiena personală, periuțe pentru
gene, piepteni, portfarduri (accesorizate), pudre
compacte (cutii), pudriere (goale), pudriere din
metale prețioase, pudriere din metale prețioase
(vândute goale), pudră cosmetică compactă,
pulverizatoare de parfum, pulverizatoare de
uz casnic, spatule cosmetice, rafturi pentru
cosmetice, rafturi pentru geluri de duș, rafturi
pentru preparate de curățare a corpului,
recipiente pentru cosmetice, recipiente pentru
loțiuni, goale, de uz casnic, recipiente pentru
săpun, savoniere, spatule cosmetice destinate
utilizării împreună cu preparate de epilare,
sprâncene (periuțe pentru -), sticle goale
pentru pulverizare, suporturi pentru cosmetice,
truse de toaletă, truse de toaletă cu conținut,
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perii cosmetice, cutii adaptate pentru ustensile
cosmetice, 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, aparat de masaj
pentru pielea capului, bazine (recipiente), boluri
pentru bărbierit, cuve pentru clătit, chiuvete,
dispozitive pentru săpun lichid, dozatoare de
gel de duș, dozatoare de săpun de mâini,
olițe pentru copii, inele și bare pentru suportul
prosoapelor, piepteni electrici, suporturi pentru
bureți, suporturi de perete pentru săpun,
suporturi de pahare pentru baie, 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, ustensile de curățenie pentru
toaletă și baie, lăzi de gunoi, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, dispozitive electronice de hrănire
pentru animale de companie, dispozitive de
hrănire pentru animale pe care animalele le
pot acționa singure, articole pentru animale,
căușe pentru hrana canină, distribuitoare de
hrană pentru animale de companie acționate
de acestea, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și
de lichide pentru animale de companie,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
adăpători acționate de animale domestice,
veselă, articole de bucătărie și recipiente, căni
speciale cu muștiuc pentru hrănire, dispozitive
de hrănire pentru hrănirea păsărilor în colivii,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor în
natură, dispozitive de hrănire pentru păsări, iesle
de hrănire metalice pentru bovine, dispozitive de
hrănire pentru păsări sub formă de recipiente,
iesle pentru bovine, jgheaburi metalice pentru
bovine, jgheaburi de apă pentru bovine, troace
pentru ovine, litiere pentru pisici, filtre destinate
utilizării în litiere pentru pisici, tăvi de plastic
folosite ca litiere pentru pisici, duze pentru

furtunuri de apă, terarii de apartament (pentru
animale), sticle pentru apă, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, bazine de apă (pentru
pești vii), articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, perii
pentru animale de companie, borcane cu gustări
pentru animale de companie, recipiente de
uz casnic pentru depozitarea hranei pentru
animale de companie, periuțe de dinți pentru
animale de companie, piepteni pentru animale
domestice, recipiente de băut pentru animale,
cuști de sârmă pentru animale domestice, vase
de mâncare pentru animale de casă, vase pentru
mâncare pentru animale de casă, recipiente de
mâncare pentru animale de companie, recipiente
din plastic pentru distribuirea de mâncare
animalelor de companie, recipiente din plastic
pentru distribuirea de produse de băut animalelor
de companie, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
băuturi, neelectrice, ajutaje pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, boluri pentru flori,
capete de stropitori, duze de furtun pentru
stropit, aparate de curățat scame, electrice
sau neelectrice, coșuri de rufe, cârlige de
rufe, aparat pentru parfumarea aerului, aparate
neelectrice pentru lustruirea podelelor, aparate
de ceruit neelectrice, aparate pentru șters
praful, neelectrice, aplicatoare de ceară pentru
podea, montabile pe un mâner de mop, bureți,
bureți abrazivi, bureți de curățat de uz casnic,
bureți de mare naturali, bureți de menaj, bureți
metalici, bureți pentru bucătărie, capete de mop,
cârpe pentru curățare, cârpă pentru ochelari,
distribuitoare de săpun, dozatoare de săpun,
fărașe, dispozitive non-electrice de curățat
covoare, dispozitive pentru săpun lichid, găleți
de plastic, lavete de spălat vase, instrumente
abrazive pentru utilizare în bucătărie (curățare),
instrumente cu ventuze pentru desfundarea
țevilor, instrumente de spălat geamuri (pentru
uz casnic), mănuși de curățenie din țesături,
litiere pentru animale, mături, mănuși de menaj,
material pentru perii, material pentru curățare,
pămătufuri de praf, mopuri, perii, perii de spălat,
perii de praf, perii pentru haine, perii pentru
curățat, ustensile de curățenie pentru toaletă
și baie, ștergătoare de geamuri, pulverizatoare
de uz casnic, raclete de uz casnic, pompe
de desfundat toaleta, suporturi pentru perii de
toaletă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, aplicatoare cosmetice,
articole pentru curățarea dentară, truse de
toaletă, vaporizatoare de parfum (goale), truse
pentru accesorii de păr de menaj și de uz
casnic, suporturi pentru bureți, sticle goale
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pentru pulverizare, mănuși de bucătărie, mănuși
de grădinărit, mănuși din cauciuc pentru uz
casnic, mănuși din plastic de uz casnic, mănuși
de bumbac de uz casnic, tăvi biodegradabile de
uz casnic, tăvi compostabile, suporturi pentru
veselă, suporturi pentru ustensile de bucătărie,
recipiente de uz casnic.
22. Fibre textile brute și înlocuitori, materiale
pentru umplere și capitonare, blănuri crude
provenite de la animale, bumbac brut, cânepă,
fibre acrilice, smocuri de lână, rafie, saci din
plasă acoperită cu plastic pentru cultivare de
plante și arbori, păr de animale, plase din
poliester pentru ambalarea produselor, lână
brută sau tratată, materiale textile fibroase
brute, mătase brută, mohair, panouri paravânt
din plastic destinate utilizării pe terenurile de
tenis, iută, gogoși de mătase, filamente textile,
fibre textile sintetice, fibre pentru peruci, fibre
pentru fabricarea de corzi pentru rachete,
fibre pentru fabricare de dale de mochetă,
fibre pentru fabricare de covoare, așchii de
lemn, alge de mare (materiale de umplutură),
ambalaje din paie pentru sticle, ambalaje
din paie aleatorii, căptușeală din fibră, fibre
pentru căptușire, fulgi de pene detinați utilizării
drept material de umplere, umpluturi pentru
perne, umpluturi pentru pilote, vatelină din
poliester, vată pentru umplutură și capitonare
a tapiseriei, vată de filtrat, zegras pentru
tapițerie, puf de plapumă (pene), recipiente
textile pentru ambalare industrială, pene pentru
umpluturi (tapițerie), umpluturi din fibre sintetice,
umplutură, nu din cauciuc, materiale plastice,
hârtie sau carton, pene, lână de lemn, curele și
benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate, corturi
și acoperitoare neadaptate, căptușeli folosite la
recipientele pentru depozitare în vrac, canava
pentru înfășurat plante, acoperire din plastic
destinată utilizării ca protecție împotriva stropirii,
folii de hârtie pentru protecția împotriva stropirii,
jaluzele exterioare din materiale textile, legături,
nemetalice, pânze de protecție împotriva
prafului, pânză groasă pentru înfășurat plante,
plase, vele, sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport, benzi nemetalice pentru
ambalare sau legare, benzi elastice pentru legat,
chingi de tracțiune fabricate din materiale textile,
chingi din material textil pentru încărcături,
curele de blocare nemetalice, cuplaje sau
legături nemetalice, curele nemetalice pentru
încărcare, hamace, cabluri nemetalice pentru
manipularea încărcăturilor, legături nemetalice
pentru manipularea încărcăturilor, cabluri
nemetalice, cordaje, cordoane elastice, velatură,
șnururi, corzi pentru alpinism, corzi pentru
corturi, dispozitive pentru fixarea bagajelor din
vehicule, dispozitive sub formă de sfoară elastică

pentru susținerea bunurilor pe vehicule, cabluri
de remorcare pentru vehicule, copertine, țesături
pentru umbrare și pavilioane, prelate pentru
vehicule neajustate, prelate pentru piscine spa,
neajustate, structuri semipermanente de pânză,
structuri temporare fabricate din materiale
textile, parasoluri (exterior), din materiale textile,
paravane pentru protecția împotriva vântului,
corturi pentru duș, folii pentru sol, huse
neajustate pentru ambarcațiuni și vehicule
maritime, fire pentru plase, lațuri (capcane),
plase comerciale, plase de camuflaj folosite la
vânătoare, plase de camuflaj pentru radare,
plase de pescuit, plase de grădină, plase din
material textil pentru prevenirea căderilor de
pietre, plase paravânt, plase elastice pentru
produse din carne, plase folosite împreună cu
structuri plutitoare, plase pentru umbrit, plase
pentru năvoade, materiale pentru fabricarea
velelor, scânduri pentru ambarcațiuni, săculeți de
protecție pentru spălarea ciorapilor de damă.
23. Ațe și fire, semitorturi de sticlă, mosoare
cu ață, fire de mătase, fire de vâscoză , fire și
fibre din deșeuri degresate, fire de in, fire de
iută, fire de lână, mătase filată, lână filată, fire
textile realizate din fibre naturale, fire texturate
cu poliester, fire sintetice, bumbac filat, camgarn,
fire de cocos, fibre de țesut pentru utilizare
la garnituri de pompe, fibre de țesătorie de
uz industrial, fibre din materiale plastice tăiate
de uz textil, fibre scămoșate, fibre filate de
poliester de uz textil, filamente textile (fire), fire
comercializate la trusă, fire de cașmir, fire de
angora, fire de argint de uz textil, fire de păr, fire
de mătase.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil,
articole individuale confecționate din materiale
textile lipite de materiale cauciucate, articole
din materiale textile pentru șaluri și eșarfe
(yashmagh) pentru acoperirea capului, articole
nețesute (textile), tul pentru croitorie, tricot,
tul, țesături pentru mobilier și tapițerii, țesături
pentru îmbrăcăminte, țesături pentru perdele,
țesături industriale, țesături din fibre sintetice,
produse din material textil la bucată, produse
din materiale textile de uz casnic, plasă din
plastic pentru muște, plase de țânțari tratate
cu insecticid, pâsle nețesute, mușama, mochetă
(țesături), moleschin, pânză pentru broderii,
materiale de tapițerie, textile pentru perete,
lenjerie, huse pentru mobilă, decorațiuni de
perete, etichete din material textil, lenjerie de pat
și pături, materiale textile pentru baie, produse
textile pentru bucătărie și masă, prosoape.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
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îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, lenjerie intimă și de noapte,
șosete.
26. Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din material textil,
respectiv: ace pentru maşina de cusut, brasarde/
banderole de braţ (accesorii de îmbrăcăminte),
broşe (accesorii de îmbrăcăminte), catarame
(accesorii de îmbrăcăminte), suporturi pentru
gulere, cordoane pentru îmbrăcăminte,
croşete/ace de croşetat, forme pentru
cârpit, borduri pentru îmbrăcăminte, broderie/
articole ornamentale (broderie), închizători
pentru îmbrăcăminte, volănaşe pentru
îmbrăcăminte, panglici și funde de mercerie,
petice termoadezive pentru repararea sau
decorarea articolelor textile, andrele, ornamente
din dantelă/pasmanter, monograme pentru
marcarea lenjeriilor/numere sau litere pentru
marcarea lenjeriilor, ornamente pentru pantofi,
cârlige pentru pantofi, capse, fermoare pentru
genţi/închizători cu fermoar pentru genţi, ace și
ace cu gămălie pentru entomologie, articole de
păr (decorativ, fixare și protetice), brelocuri (nu
ca bijuterii sau pentru chei, inele sau lanțuri),
fructe, flori și legume artificiale, ace, trese, tivuri
false, volane de fuste, șnururi răsucite pentru
îmbrăcăminte, suporturi pentru gulere, piese
care se lipesc la cald, pentru ornamente de
articole textile (mercerie), rame pentru articole
croșetate, roți de trasare, rozete din materiale
textile, set de accesorii interschimbabile pentru
pantofi, nemetalice, seturi de cusut, șireturi
de încălțăminte, șnururi pentru bordat, sisteme
de închidere cu fermoar de plastic, sisteme
de fixare pentru încălțăminte, pene decorative,
pernițe de ace, petice pentru haine, panglici,
șnururi (cu excepția broderiei), panglici elastice,
paiete, ornamente pentru pălării, piese care
se lipesc la căldură pentru ornamente de
articole textile (mercerie), nasturi, materiale
pentru tivirea articolelor de îmbrăcăminte,
jartiere de gleznă, jabouri (dantele), mărgele
pentru ornament, întărituri pentru tivirea
articolelor de îmbrăcăminte, insigne brodate,
încheietori de curea, încheietori pentru rochii,
încheietori pentru sutiene, încheietori pentru
îmbrăcăminte, închizătoare cu arici, închizători
cu fermoare, închizători metalice pentru
încălțăminte, franjuri, fermoare pentru genți,
flori artificiale pentru articole de îmbrăcăminte,
epoleți, embleme brodate, degetare pentru
cusut, dantele, fermoare, croșete, cutii de
croitorie, clipsuri pentru mănuși, catarame pentru
încălțăminte, catarame pentru îmbrăcăminte,
ciucuri (pasmanterie), carabine, broderie, butoni,

articole de mercerie, ace de siguranță, andrele
de tricotat, păr fals.
27. Decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
tapiserii murale (elemente decorative pentru
pereți fabricate din material netextil), tapet,
covoare, carpete și preșuri.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, aeromodele,
zmeie, seturi de jucării, mese multifuncționale
pentru copii (jucării), jucării zornăitoare, jucării
vorbitoare, kituri de asamblat machete la scară
(jucării), machete auto (jucării), machete de
animale (jucării), machete de clădiri (jucării),
machete de plastic sub formă de jucării,
machete de structuri (jucării), jucării antistres,
aparate de exerciții de jucărie, aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, articole de joacă
educative, articole fantezie pentru petreceri,
biciclete de jucărie, bastoane pentru majorete,
căluți-balansoar, case de păpuși, camere de aer
gonflabile pentru activități recreative acvatice,
corturi de joacă, tobogane, triciclete (articole de
joacă), trotinete, patine cu role în linie, accesorii
de protecție pentru coate pentru practicarea
patinajului, aparate de gimnastică, aparate de
interior pentru fitness, veste de protecție pentru
arte marțiale, trambuline, skateboarduri, schiuri,
saci de box, sănii, ringuri de box, protecții de
corp pentru sport, prăștii, popice, pompe pentru
mingi, platforme pentru exerciții, patine, parașute
de rezistență pentru antrenament fizic, piscine
gonflabile pentru agrement, mingi de sport, jocuri
sportive, leagăne pentru yoga, genți adaptate
articolelor de sport, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, echipament
pentru înot, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, mingi antistres pentru antrenarea
mâinilor, mingi antistres din materiale maleabile,
joystick-uri pentru jocuri video, console de jocuri,
console portabile pentru jocuri video, controlere
pentru console de jocuri, plute de pescuit,
gute de pescuit, lansete de pescuit, genți de
pescuit, nade pentru pescuit, strune pentru
pescuit, momeală pentru pescuit, mincioguri de
pescuit, plute pentru pescuit, cârlige de pescuit,
echipament de pescuit, mulinete pentru pescuit,
plase pentru pescuit, hamuri pentru pescuit,
monturi paternoster pentru pescuit, senzori
de mușcătură (pescuit), harpoane folosite la
pescuit, momeală de pescuit (sintetic), momeală
artificială pentru pescuit, juvelnice (unelte de
pescuit), genți adaptate pentru pescuit, nadă
artificială de pescuit, bărci gonflabile pentru
pescuit, cutii cu nade pentru pescuit (articole
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de pescuit), cutii de insecte pentru pescuit
(articole de pescuit), vârtejuri (unelte de pescuit),
momeală artificială de pescuit, fire tippet pentru
pescuit, vergi de undițe pentru pescuit, muște
artificiale folosite pentru pescuit, suporturi pentru
undițe de pescuit, vergi de pescuit pentru
personalizare, greutăți de plumb pentru pescuit,
plase de pescuit în acvari, tocuri pentru undițe
de pescuit, lansete pentru pescuit la muscă,
aparate indicatoare acustice folosite pentru
pescuit, momeli mirositoare pentru vânătoare
sau pescuit, plase pentru pescuitul cu undița,
greutăți din wolfram pentru pescuit, cutii
de ustensile pentru pescuit, momeli pentru
vânătoare sau pescuit, suporturi de undiță
pentru pescuitul de pe mal, indicatoare de
mușcătura peștelui pentru pescuit la copcă,
momeală artificială de aruncat în apă pentru
pescuit, alarme de mușcătură pentru pescuitul
cu undița, săculeți cu momeală pentru catapulte
de pescuit, articole de scoatere a peștelui
din cârlige de undiță (accesorii de pescuit),
indicatoare de presiune electronice folosite la
pescuitul cu undiță, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, accesorii pentru
antrenamentul de golf, accesorii de pescuit,
articole de pescuit, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, respectiv: crose
de golf, momeală artificială pentru pescuit,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), coşuri de prins peşte (capcane de
pescuit), momeli pentru vânătoare sau pescuit/
nade pentru vânătoare sau pescuit, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf)/unelte
pentru remedierea găurilor din gazon (accesorii
de golf), instrumente de pescuit, gută pentru
pescuit, mincioguri pentru pescarii cu undiţa,
undiţe de pescuit, cutii de ustensile pentru
pescuit.
34. Articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea, brichete
pentru fumători, curățătoare de pipă, scrumiere,
recipiente și umidificatori pentru tutun,
narghilele, pipe, arome pentru tutun, țigări,
țigarete, trabucuri și alte articole pentru fumători
gata de utilizare, tutun vrac, de rulat și de pipă,
cartușe pentru țigări electronice.

───────

(210) M 2021 06304
(151) 31/08/2021
(732) MYONTOP FINANCIAL SERVICES

SRL, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR 315-319, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060044, ROMANIA

(540)

CREDIT UȘOR

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 561
C)

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare.
───────

(210) M 2021 06339
(151) 31/08/2021
(732) RIPOSTA AGRO TURISM

SRL, SAT SĂLIŞTEA - PUNCT
BRĂDIŞOR, JUD. VALCEA,
COMUNA MĂLAIA, 24733,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)
BILETE DE PAPAGAL

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

35. Difuzarea de anunţuri publicitare, difuzarea
de materiale de reclamă, de marketing şi
publicitate, difuzarea de materiale publicitare
pentru terţi printr-o reţea de comunicaţii online
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pe internet, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare și reviste, furnizarea de
spaţii publicitare, furnizarea de spaţii publicitare
în medii electronice, închirierea de materiale
publicitare, închirierea spaţiilor publicitare,
marketing pentru evenimente publicitare,
organizarea de expoziţii și evenimente în
scopuri comerciale şi publicitare, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
planificarea şi organizarea de târguri comerciale,
expoziţii şi prezentări în scopuri economice
sau publicitare, organizarea de programe de
fidelizare a clienţilor în scopuri comerciale
promoţionale sau publicitare, prezentare de
produse în scop publicitar, pregătirea secţiunilor
publicitare, consultanță privind publicitatea în
presă, promovare, publicitate în reviste, servicii
de revista presei, publicitate pentru produsele
altor comercianţi care dau posibilitatea clienţilor
să vadă şi să cumpere comod serviciile
oferite de respectivii comercianţi, publicitate şi
marketing pentru pagini web online, publicarea
textelor publicitare, publicitate online printr-o
reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicaţii electronice descărcabile,
publicitate în presa de interes general şi în
presa de specialitate, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, servicii de consultanţă privind
publicitatea, servicii de publicitate în presă,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare si reviste,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, administrare
de certificări profesionale (vocaţionale), servicii
de consultanţă în domeniul carierei (altele
decât cele cu scop educativ şi de instruire),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de informaţii
şi consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţională sau de formare),
organizare şi coordonare de târguri de recrutare,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
servicii privind constituirea de reţele pentru
îmbunătăţirea carierelor, organizare de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare,
organizarea şi coordonarea de târguri şi
expoziţii în scopuri publicitare, administrare de
certificări profesionale (vocaționale), consultanță
cu privire la strategia de comunicare în
domeniul relațiilor publice, servicii de informații

și consultanță pentru carieră (cu excepția
consultanței educațională sau de formare),
servicii de relaţii media, servicii de cumpărare
de media, organizare de abonamente la pachete
media, abonament la un pachet media de
informații, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărare de
conținut media, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, furnizare
de informații publicitare, difuzare de informații
comerciale, furnizare de informații comerciale
prin rețele informatice globale, consultanță
privind operațiunile comerciale ale cluburilor
de sănătate, consultanță privind administrarea
comercială a cluburilor de sănătate, compilare de
informații statistice privind cercetarea medicală,
servicii de administrare a comunităților online,
compilare și sistematizare a informațiilor utilizate
în transmisii electronice, servicii administrative
pentru trimiterea pacienților la consultații, servicii
de intermediere comercială în domeniul prestării
de servicii, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, servicii de
programare a întâlnirilor (lucrări de birou).
38. Transmiterea de emisiuni de știri
(transmisii), transmitere electronică de știri,
transmisie de știri la organizațiile care difuzează
știri, servicii de agenții de știri electronice,
transmisie de știri și informații de actualitate,
servicii ale agențiilor de știri pentru transmisii
electronice, servicii ale agențiilor de presă
(transmitere de știri), servicii de comunicații
ale agențiilor de presă, transmitere de mesaje
scurte (sms), de imagini, de voce, de sunete,
de muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
video interactivă în rețele digitale, servicii
de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere
de difuzări digitale audio și video într-o
rețea globală de calculatoare, transmisii video,
transmisie wireless, transmisie de podcasturi,
transmisie video la cerere, transmisia de fișiere
digitale, emisiuni de știri (transmisii), servicii de
transmisii audiovizuale, transmisie de informații
online, transmisie tv prin internet, servicii de
transmisie vocală, transmisie de webcast-uri,
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transmisie de programe prin cablu, transmisie
de informații prin radio, transmisie de mesaje
și imagini, transmisie de informații în domeniul
audiovizual, servicii de transmisie video la
cerere, transmisie de mesaje prin mijloace
electronice, transmisie de imagini prin rețele
multimedia interactive, transmitere de conținuturi
multimedia pe internet, furnizarea accesului la
conținut multimedia online, radiodifuziune de
conținut audiovizual și multimedia pe internet,
transmisie de sunet și imagine prin satelit
sau rețele multimedia interactive, transmisii
audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, furnizare de
informații privind comunicațiile media, servicii
de telecomunicații prestate pe platforme și
portaluri pe internet și pe alte suporturi
media, informații despre comunicații, comunicații
informatice pentru transmiterea informațiilor,
buletine informative computerizate, transmitere
telematică de informații, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, servicii de comunicare
online, comunicare prin bloguri online, servicii
de comunicare pe internet, comunicare de
informații prin mijloace electronice, comunicare
de date prin mijloace electronice, comunicare
prin rețele private virtuale (vpn), comunicare
prin răspuns vocal interactiv (ivr), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații prin
mijloace electronice, comunicare electronică
prin spații de chat, linii de chat și forumuri
pe internet, transmitere de date și de
informații prin intermediul calculatoarelor și al
mijloacelor electronice de comunicare, difuzare
de programe prin internet, transmitere digitală
de date pe internet, transmitere de date audio
pe internet, furnizarea accesului la platforme
pe internet, servicii de comunicații prestate
pe internet, furnizarea accesului la informații
pe internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere pe internet
de conținut creat de utilizatori, comunicații printr-
o rețea de calculator globală sau internet, servicii
de difuzare audio și video prestate pe internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri de internet, transfer de date fără
fir prin protocoale de aplicații fără fir (wap),
transmisii de date, furnizare de comunicații prin
transmisii televizive, transmisii de date și transfer
de fișiere pe cale telematică.
41. Furnizarea de publicaţii dintr-o reţea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, publicare de reviste, furnizare online
de reviste cu articole pe teme generale care
nu pot fi descărcate, publicarea de reviste,
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, publicare de calendare de

evenimente, publicarea de reviste electronice,
publicarea multimedia a revistelor, publicarea
online de cărţi şi reviste electronice, publicarea
de reviste în format electronic pe internet,
publicarea de materiale şi publicaţii tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori,
furnizarea de publicaţii online, servicii de
instruire, servicii de reporteri de știri, pregătirea
programelor de știri pentru difuzare, furnizare
de programe televizate de știri, distribuire de
știri pentru industria audiovizuală, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, servicii
de programe de știri pentru radio sau
televiziune, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii prin
internet, organizare de seminarii si congrese,
organizarea de seminarii in scopuri recreative,
organizare si coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), publicarea de materiale
multimedia online, organizare și coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, organizare
de conferințe, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
informaţii în materie de educaţie, consultanţă
profesională referitoare la educaţie, simpozioane
pe teme de educaţie, organizare de seminarii
referitoare la educaţie, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
publicare multimedia, publicare multimedia
a revistelor, publicare multimedia de cărți,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, educație, instruire, servicii de conferințe,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizare de reuniuni și conferințe, organizare
de seminarii și conferințe, organizare de
cicluri de conferințe, organizarea de conferințe
educaționale anuale, organizare și coordonare
de conferințe și congrese, organizare și
coordonare de conferințe, congrese și
simpozioane, elaborarea de materiale didactice
distribuite la conferințele profesionale, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scop de
instruire, instruire în domeniul medical, predare
în domeniul medical, publicare de publicații
medicale, instruire și învățământ medicale,
publicare de texte medicale, publicare de
lucrări științifice, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
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de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de gale, publicare de
rezultate ale studiilor clinice pentru preparate
farmaceutice, furnizarea educației, educație și
instruire, organizare de cursuri prin metode
de educație deschisă, servicii de consultanță
cu privire la educație și instruire, consiliere
și coaching cu privire la carieră (consiliere și
asistență cu privire la educație), coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, consiliere în
carieră (educație), servicii de consiliere în
carieră (consiliere educativă sau instruire),
pregătire informatizată în materie de consiliere în
carieră, servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
informaţii în domeniul educaţiei furnizate on-
line dintr-o baza de date computerizata
sau de pe internet, cursuri de instruire
în tabere educative, orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
publicare de materiale educative, publicare de
cărți educative, publicare de texte educative,
publicare de materiale educative tipărite, servicii
de consultanță privind subiecte academice,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, tabere de vară (divertisment
și educație), organizare de activități educative
pentru tabere de vară, producție de programe
de televiziune în direct cu scop educativ,
organizare de tururi ghidate la obiective
culturale în scopuri educative, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, furnizare de instalații pentru
filme, spectacole, piese de teatru, muzică
sau instruire educațională, organizarea de
concursuri educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, producție de înregistrări educative
audio și video, publicare de reviste electronice,
publicare de publicații periodice, furnizare
de publicații electronice, publicare multimedia
a jurnalelor, publicare de cărți și periodice
electronice online, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicare și editare de
materiale tipărite, servicii educaționale de tip
coaching, organizare de competiții, organizare
de competiții în scopul instruirii, testarea
vocațională, educație vocațională pentru tineri,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, instruire în tehnici de comunicare,
servicii educaționale privind abilitățile de

comunicare, servicii de instruire în abilități de
comunicare, furnizare de instruire în materie
de tehnici de comunicare, furnizare de cursuri
de pregătire pentru tineri în vederea pregătirii
pentru carieră, servicii de bibliotecă și închiriere
de produse media, furnizare de mijloace media
audio și vizuale prin rețele de comunicații,
furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, informații
bibliografice, furnizare de divertisment sub formă
de clipuri de filme printr-un site internet, servicii
de editare în procesul de post producție a
muzicii, a materialelor video și a filmelor,
producție de filme formative, producția de filme
cinematografice, instruire educativă, pregătire
și instruire, coaching pentru viață (instruire),
demonstrații în scop de instruire, organizare de
seminare de instruire, desfășurare de seminarii
de instruire, furnizarea de instruire online,
servicii de recreere și instruire, servicii educative
și de instruire, organizare de conferințe în
domeniul publicității, organizare de conferințe
în domeniul afacerilor, organizare de conferințe
referitoare la divertisment, organizare de
conferințe referitoare la formarea profesională,
difuzare de materiale educative, servicii de
scriere pentru bloguri, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, divertisment pe internet, producție
de documentare, prezentări audiovizuale.

───────
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(210) M 2021 06340
(151) 31/08/2021
(732) PANȚURU IULIA, STRADA LT.

VASILE FUICĂ, NR. 35, AP.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STRADA 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

B

(531) Clasificare Viena:
27.05.07

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

clase:
41. Educaţie, cursuri de instruire pentru
formarea profesională, în special în sectorul
tratamentelor de frumuseţe şi de estetică,
organizare, susţinere şi coordonare de seminarii,
prelegeri, cursuri prin corespondenţă, seminarii,
cursuri de instruire, cursuri, învăţământ şi
ateliere, servicii de pregătire şi de educaţie în
legătură cu îngrijirea tenului, a pielii și părului,
organizare şi coordonare de colocvii, congrese,
conferinţe, seminarii, grupuri de lucru, grupuri de
cercetare în domeniul îngrijirii tenului, a pielii și
părului, servicii de educaţie şi instruire referitoare
la igienă şi îngrijirea frumuseţii, servicii de
informare, asistenta si consultanta cu privire la
igienă şi îngrijirea frumuseţii.
44. Servicii de aplicare a produselor cosmetice
pe față, servicii de aplicare de produse
cosmetice pe corp, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, consiliere legată
de nutriție, furnizare de informații în materie
de frumusețe, consultanță în domeniul îngrijirii

corpului și a frumuseții, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță cu privire la frumusețe, servicii de
consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, consultanță în domeniul cosmeticii, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de
consultanță în domeniul machiajului, saloane
de îngrijire a pielii, saloane de frumusețe,
servicii pentru îngrijirea pielii, servicii pentru
îngrijirea feței, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, servicii de tratamente cosmetice
pentru față și pentru corp, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, tratamente cosmetice
pentru ten, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr, servicii de îngrijire
a unghiilor, tratamente terapeutice pentru
față, servicii medicale, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, tratament
cosmetic, tratamente cosmetice pentru corp,
servicii cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
dermatologice pentru tratarea afecțiunilor pielii,
servicii de întindere a pielii cu laser, servicii
de tratament pentru celulită, tratamente pentru
controlul greutății, servicii medicale pentru
tratamentul pielii, servicii de epilare, servicii
de epilare cu laser, servicii de consultanță cu
privire la epilarea corporală, îndepărtarea cu
laser a venelor varicoase, furnizare de terapii
cu laser pentru tratarea afecțiunilor medicale,
îndepărtarea cu laser a tatuajelor, tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, servicii
oferite de o clinică medicală, servicii medicale
de dermatologie și estetică medicală, servicii
medicale de rejuvenare facială și corporală,
chirurgie estetică și plastică, servicii chirurgicale
minim invazive dermatologice.

───────

(210) M 2021 06341
(151) 31/08/2021
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ S.A., 1800, VEVEY,
VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(540)
NAN H.A.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
31/08/2021

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

5. Alimente, băuturi şi substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical şi clinic, alimente şi
substanțe alimentare pentru bebeluși, compoziții
pentru sugari, faină lactată pentru bebeluși,
lapte praf pentru bebeluși, alimente şi substanțe
alimentare pentru uz medical pentru copii şi
bolnavi, suplimente nutritive şi dietetice pentru
uz medical, preparate pe bază de vitamine,
preparate pe bază de minerale, suplimente
dietetice şi nutritive.
29. Lapte şi produse lactate, lapte praf,
preparate şi băuturi bazate pe lapte, substituenţi
de lapte, băuturi din lapte, cu conținut
predominant de lapte, băuturi bazate pe lapte cu
conținut de cereale şi/sau ciocolată, iaurt, lapte
de soia (substituenţi de lapte).

───────

(210) M 2021 06342
(151) 31/08/2021
(732) PANȚURU IULIA, STRADA

LT. VASILE FUICĂ NR. 35, AP.
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Beautiful aging

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.07; 24.17.02

(591) Culori revendicate:roşu, negru

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

41. Educaţie, cursuri de instruire pentru
formarea profesională, în special în sectorul
tratamentelor de frumuseţe şi de estetică,
organizare, susţinere şi coordonare de seminarii,
prelegeri, cursuri prin corespondenţă, seminarii,
cursuri de instruire, cursuri, învăţământ şi
ateliere, servicii de pregătire şi de educaţie în
legătură cu îngrijirea tenului, a pielii și părului,
organizare şi coordonare de colocvii, congrese,
conferinţe, seminarii, grupuri de lucru, grupuri de
cercetare în domeniul îngrijirii tenului, a pielii și
părului, servicii de educaţie şi instruire referitoare
la igienă şi îngrijirea frumuseţii, servicii de
informare, asistenţă şi consultanţă cu privire la
igienă şi îngrijirea frumuseţii.
44. Servicii de aplicare a produselor cosmetice
pe față, servicii de aplicare de produse
cosmetice pe corp, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, consiliere legată
de nutriție, furnizare de informații în materie
de frumusețe, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță cu privire la frumusețe, servicii de
consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, consultanță în domeniul cosmeticii, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de
consultanță în domeniul machiajului, saloane
de îngrijire a pielii, saloane de frumusețe,
servicii pentru îngrijirea pielii, servicii pentru
îngrijirea feței, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, servicii de tratamente cosmetice
pentru față și pentru corp, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, tratamente cosmetice
pentru ten, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr, servicii de îngrijire
a unghiilor, tratamente terapeutice pentru
față, servicii medicale, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, tratament
cosmetic, tratamente cosmetice pentru corp,
servicii cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
dermatologice pentru tratarea afecțiunilor pielii,
servicii de întindere a pielii cu laser, servicii
de tratament pentru celulită, tratamente pentru
controlul greutății, servicii medicale pentru
tratamentul pielii, servicii de epilare, servicii
de epilare cu laser, servicii de consultanță cu
privire la epilarea corporală, îndepărtarea cu
laser a venelor varicoase, furnizare de terapii
cu laser pentru tratarea afecțiunilor medicale,
îndepărtarea cu laser a tatuajelor, tratamente
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cosmetice de umplere prin injecție, servicii
oferite de o clinică medicală, servicii medicale
de dermatologie și estetică medicală, servicii
medicale de rejuvenare facială și corporală,
chirurgie estetică și plastică, servicii chirurgicale
minim invazive dermatologice.

───────

(210) M 2021 06343
(151) 31/08/2021
(732) BUROM BM INVEST SRL, STR.

G-RAL MATEI VLADESCU,
NR 9 , ET 1, AP 2, JUDETUL
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
130093, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
CHINDIA PARC RESIDENCE

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

37. Servicii de dezvoltare imobiliara (servicii de
constructii).

───────

(210) M 2021 06344
(151) 31/08/2021
(732) HOTEL VICTOR SRL,

BULEVARDUL MAMAIA NR.419,
JUDETUL CONSTANTA, MAMAIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

HOTEL VICTOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 01.01.05

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

clase:
43. Servicii de cazare temporara.

───────

(210) M 2021 06345
(151) 31/08/2021
(732) ZADILOC SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 679A, JUDETUL
MARAMURES, RONA DE SUS,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Z Zadiloc

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02

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

clase:
19. Materiale de constructie din beton, beton
(elemente de constructie din), beton preparat,
blocuri de beton, placi din beton, piloti din beton,
stalpi din beton ca materiale de constructie,
elemente din beton pentru pavat, elemente
prefabricate de construcții, din beton, materiale
și elemente pentru clădiri și construcții, fabricate
din nisip, piatră, rocă, argilă, minerale și beton,
materiale agregate folosite la beton, agregate.
37. Servicii de constructii, servicii de constructii
civile, servicii de construcții referitoare la
clădiri de uz industrial, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de management
în construcții, servicii de informații și consultanță
cu privire la construcții.
39. Transport de materiale de constructie.

───────
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(210) M 2021 06346
(151) 31/08/2021
(732) PIRAMID INTERNATIONAL SA,

ȘOSEAUA DE CENTURĂ NR. 2-8,
JUDETUL ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

PIRAMID

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13; 06.01.04;
26.01.03

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

clase:
1. Compoziții și substanțe chimice și organice
utilizate la fabricarea de alimente și de băuturi
(conservanți), conservanți pentru alimente,
conservanți folosiți la fabricarea pâinii.
5. Preparate de uz medical, dezinfectanți și
antiseptice, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, dezinfectante folosite pentru
igienă, produse dezinfectante pentru uz menajer,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool,
substanțe dezinfectante impregnate în șervețele.
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, legume la conservă,
legume gătite, legume uscate, legume
conservate, mâncăruri preparate, fasole, fasole
uscată, fasole fiartă, fasole reprăjită, conserve
de fasole, sos de fasole, linte preparată, linte
(uscată), linte conservată, năut preparat, pastă
de năut, roșii conservate, roșii decojite, roșii
preparate, concentrat de roșii, piure de roșii, suc
de roșii pentru gătit, bulion, pastă de tomate,
ciuperci preparate, ciuperci conservate, ciuperci
comestibile uscate, murături, murături mixte,
conserve și murături, castraveți conservați,
gogoșari conservați, ananas conservă, ananas
uscat, ardei iute murat, stafide, stafide infuzate,
fulgi de cocos, ulei de cocos, unt de cocos, lapte
de cocos, praf de nucă de cocos, nuci de cocos
uscate, pește fructe de mare și moluște (nu vii),
pește conservat, peste în conservă.

30. Orez, orez fiert, orez decorticat, orez
expandat, orez condimentat, orez integral,
orez prajit, orez tapiocă, orez preparat, orez
vermicelli, orez glutinos, orez instant, amestecuri
de orez, orez îmbogățit (negătit), orez artificial
(negătit), salată de orez, orez congelat preparat,
orez sălbatic (preparat), sosuri pentru orez,
biscuiți de orez, fidele de orez, chipsuri de orez,
orez gătit la aburi, orez gătit și uscat, fulgi de orez
natural, orez congelat preparat cu condimente,
orez măcinat pentru consum uman, produse
alimentare fabricate din orez, pulpă de orez
pentru scopuri culinare, orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman,
arpacaș pentru alimentație umană, arpacaș de
ovăz, zahăr, zaharoză, zahăr alb, zahăr lichid,
zahăr cubic, zahăr caramelizat, zahăr fiert, zahăr
granulat, zahăr pudră, zahăr glasat, zahăr brut,
zahăr tos, zahăr brun, zahăr candel, zahăr
turbinado, zahăr pentru dulceață, pastă de zahăr,
mălai, popcorn, popcorn aromat, condimente,
condimente comestibile, condimente alimentare,
condimente uscate, condimente aromate,
arome și condimente, condimente pentru
alimente, preparate de condimente, amestecuri
de condimente, amestec de condimente,
condimente pe bază de legume, amestecuri
de condimente pentru carne de pui, sare cu
condimente, condimente de copt, extracte de
condimente, condimente pentru pizza, sosuri
marinate conținând condimente, ardei iuți uscați
(condimente), condimente pentru floricele de
porumb, condimente sub formă de pudră,
condimente sub formă de prafuri, condimente
pe bază de legume pentru paste, sare,
mirodenii, busuioc uscat, cimbru uscat, foi
de dafin uscate, leuștean uscat, mărar uscat,
oregano uscat, pătrunjel uscat, piper, piper
măcinat, boabe de piper, piper roșu măcinat,
boia, usturoi măcinat, praf de usturoi, sos de
usturoi (alioli), suc de usturoi, usturoi tocat
(condiment), usturoi prelucrat destinat utilizării
sub formă de condiment, muștar, muștar pentru
alimente, praf de muștar (condimente), pudră de
muștar pentru alimente, preparate din muștar
pentru alimente, ienibahar, coriandru uscat,
coriandru măcinat, semințe uscate de coriandru
pentru utilizare drept condiment, scorțișoară
(mirodenii), bețișoare de scorțișoară, praf de
scorțișoară (condimente), arome alimentare,
vanilie (arome), arome de lămâie, arome de
migdale, arome pentru brânză, arome pentru
prăjituri, arome de unt, arome din ceai, arome
pentru supe, arome de cafea, arome obținute
din fructe, arome preparate din pește, arome
preparate din carne, arome preparate din
murături, arome pe bază de ciocolată, arome de
fructe, arome de vanilie de uz culinar, arome
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preparate din carne de pui, arome alimentare
(altele decât uleiurile esențiale), extracte utilizate
ca arome (nu uleiuri esențiale), arome pentru
gustări (altele decât uleiuri esențiale), arome de
migdale pentru alimente sau băuturi, arome de
lămâie pentru alimente sau băuturi, extracte de
cafea utilizate ca arome pentru alimente, cacao,
pudră de cacao, pudră de cacao instant, cacao
pentru prepararea băuturilor, amestecuri pe bază
de cacao, extracte de cacao pentru consum
uman, extracte de cacao utilizate ca arome
pentru alimente, arome preparate din legume
(altele decât uleiurile esențiale), arome sărate
pentru alimente (altele decât uleiurile esențiale),
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente și băuturi, sare de lămâie, bicarbonat de
sodiu alimentar (bicarbonat folosit pentru copt),
muștar boabe (condimente).

───────

(210) M 2021 06347
(151) 31/08/2021
(732) KANDIA DULCE SA, SOS. VIILOR

NR. 20, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050156, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
APT. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ULPIO COOKICOFF

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

30. Ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, produse de patiserie,
produse de cofetărie, ciocolată, produse pe
bază de cacao sau ciocolată, bomboane de
ciocolată, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, glazuri cu aromă de ciocolată,
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată cu
diverse umpluturi, ciocolată umplută, tablete
de ciocolată, tablete de ciocolată cu diverse
umpluturi sau incluzii, biscuiți pentru consum
uman, biscuiți conținând ingrediente cu diverse
arome, biscuiți dulci sau sărați pentru consum
uman, cu sau fără glazură și / sau umpluturi,
dulciuri și biscuiți tradiționali, biscuiți, napolitane,
eugenii, eugenii cu diverse arome cu sau fără
glazură și / sau umpluturi, brioșe, prajituri.

───────

(210) M 2021 06348
(151) 31/08/2021
(732) KANDIA DULCE SA, SOS. VIILOR

NR. 20, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050156, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
APT. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ULPIO VITALO

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

30. Cacao, ingrediente pe bază de cacao
pentru produse de cofetărie, produse de
patiserie, produse de cofetărie, ciocolată,
produse pe bază de cacao sau ciocolată,
bomboane de ciocolată, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, glazuri cu
aromă de ciocolată, batoane de ciocolată,
batoane de ciocolată cu diverse umpluturi,
ciocolată umplută, tablete de ciocolată, tablete
de ciocolată cu diverse umpluturi sau incluzii,
biscuiti digestivi, biscuiți pentru consum uman,
biscuiți conținând ingrediente cu diverse arome,
biscuiți dulci sau sărați pentru consum uman, cu
sau fără glazură și / sau umpluturi, dulciuri și
biscuiți tradiționali, biscuiți, napolitane, eugenii,
eugenii cu diverse arome cu sau fără glazură și /
sau umpluturi, brioșe, prajituri.

───────
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(210) M 2021 06349
(151) 31/08/2021
(732) RADU NICOLAE BALAS

PANATZIU, STR. PE TOCILE NR.
19B, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
500117, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(MOTOR)BIKE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.07.21

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

41. Editare video, servicii de producție video,
producție de înregistrări video, proiecție de
filme video, producție de filme video, producție
de materiale video, servicii de înregistrare
video, editare de înregistrări video, producție
de videouri muzicale, producție de materiale
video formative, producție de filme video
preînregistrate, producție de videodiscuri pentru
terți, producție audio și video și fotografie,
servicii de înregistrare audio și video, servicii
de editare video pentru evenimente, servicii de
editare audio și video, furnizare de materiale
video on-line, nedescărcabile, producție de
înregistrări sonore și/sau video, producție de
înregistrări educative audio și video, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
de înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video.

───────

(210) M 2021 06350
(151) 31/08/2021
(732) PARASCHIVA DRAGHILA, STR.

JINA NR.23, JUDEŢ SIBIU, JINA,
557110, SIBIU, ROMANIA

(540)
Bunătăți din

Mărginime Jina-Sibiu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat.

───────

(210) M 2021 06351
(151) 31/08/2021
(732) ANDREI TINU, STR. GARLEI NR.

94, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013724, ROMANIA

(540)

ADEVĂRUL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

16. Cărţi, cataloage, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, specimene de manuscris
pentru copier, litografii, reviste (publicaţii
periodice), ziare, publicaţii periodice, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, tipărituri (gravuri).
35. Publicitate, servicii de lobby comercial.
38. Comunicaţii prin terminalele de calculator,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online.
41. Publicarea de texte, altele decât textele cu
scop publicitar, publicarea cărţilor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
31/08/2021

(210) M 2021 06352
(151) 31/08/2021
(732) METALS SUPPLY CONSULTING

S.R.L., DRUMUL GURA
CRIVATULUI, NR. 26, TRONSON
1, AP. 2, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS, NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
BRASOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

CEAHLAUL 1919
PIATRA NEAMT

(531) Clasificare Viena:
06.01.02; 03.04.07; 05.07.02; 21.03.01;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, rosu, galben,
negru, alb, gri

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
ateliere organizate în scopuri culturale, ateliere
recreative, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, servicii de spectacole în direct,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, servicii educative și de instruire,
servicii sportive și de fitness, acreditare
(certificare) de performanțe educaționale,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de servicii de jocuri, administrare
(organizare) de spectacole de jocuri, activități

sportive și culturale, activități sportive, activități
sportive și de recreere, administrare de centre
de fitness, administrare de școli de arte
marțiale, administrarea centrelor de bowling,
ajustarea croselor de golf pentru utilizatorii
individuali, antrenament (instruire), antrenament
pentru fortificare și îmbunătățire a condiției
fizice, antrenamente pentru sănătate și de
fitness, antrenamente sportive, arbitraj în cadrul
evenimentelor sportive, asistență profesională
individualizată (coaching), cantonamente de
fotbal, cluburi de agrement cu instalații
sportive, cluburi de plajă și piscină, coaching
sportiv, concursuri de aerobic, concursuri
hipice, consultanță în domeniul antrenamentului
pentru menținerea condiției fizice, consultanță
în materie de fitness, coordonare de cursuri
de întreținere a condiției fizice, coordonare
de evenimente sportive, coordonare de
evenimente sportive în direct, coordonarea
antrenamentelor de fitness, cronometrarea
manifestărilor sportive, divertisment de tipul
jocurilor de baschet, divertisment de tipul
jocurilor de baseball, divertisment de tipul
jocurilor de hochei, divertisment de tipul
meciurilor de fotbal, divertisment de tipul
reprezentațiilor de gimnastică, divertisment de
tipul turneelor de golf, divertisment de tipul
curselor automobilistice, divertisment de tipul
concursurilor de mers pe role (roller derby),
divertisment de tipul concursurilor de box,
divertisment de tipul competițiilor desfășurate
pe pistă și pe teren, divertisment de tipul
competițiilor de ridicare a greutății, cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
cursuri de taekwondo, cursuri de snowboard,
cursuri de pregătire în activități sportive, cursuri
de patinaj pe role, cursuri de jiu-jitsu, cursuri de
instruire privind menținerea formei fizice, cursuri
de hapkido, cursuri de golf, cursuri de gimnastică
aerobică, cursuri de fotbal, divertismentde tipul
meciurilor de fotbal, pronosport de fotbal, cursuri
de exerciții în grup, cursuri de educație fizică,
cursuri de exerciții fizice, divertisment de tipul
turneelor de tenis, divertisment sub formă
de concursuri de wrestling, divertisment sub
formă de curse de iahturi, educație fizică,
exploatare de locații sportive, facilități de înot,
exploatarea instalațiilor sportive, frunizare de
informații referitoare la curse, furnizare de
baze sportive pentru campionate de patinaj
artistic, furnizare de baze sportive pentru
campionate de patinaj viteză, furnizare de
baze sportive pentru schi, furnizare de baze
sportive pentru tir cu arcul, furnizare de
camere de biliard, furnizare de cursuri de
pregătire privind gimnastica, furnizare de cursuri
în domeniul administrării apei, furnizare de
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divertisment sportiv prin intermediul unui site,
furnizare de incinte sportive pentru practicarea
de polo, furnizare de informații despre activități
sportive, furnizare de informații despre exerciții
fizice pe un site web online, furnizare de
informații despre rezultatele competițiilor de
arte marțiale, furnizare de informații legate de
sportivi, furnizare de informații referitoare la caii
de curse, furnizare de informații referitoare la
cursele auto, furnizare de informații referitoare
la sporturile cu motor, furnizare de informații
sportive prin intermediul mesajelor telefonice
preînregistrate, furnizare de servicii de săli și
cluburi de sport, furnizare de spații pentru biliard,
furnizare de spații pentru pârtii de schi acoperite,
furnizare de servicii educaționale referitoare
la fitness, furnizare de servicii educaționale
referitoare la exerciții fizice, furnizare de instalații
pentru evenimente sportive, competiții sportive
și de atletism și programe de decernare de
premii, furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, instruire în sporturi de iarnă, instruire
în pilates, instruire în materie de educație
fizică, instruire în gimnastică, instruire în
domeniul educației fizice, instruire în domeniul
antrenamentelor, instruire pentru vânătoare,
instruire pentru menținerea condiției fizice,
instruire pentru confecționarea de chimonouri,
instruire pentru antrenamentul în circuit, instalații
pentru patinajul pe role (furnizare de), furnizarea
de pârtii de schi, furnizarea de instalații pentru
sporturi pe gheață, furnizarea de instalații
pentru schi, furnizarea de instalații pentru
fitness și exerciții fizice, furnizarea de instalații
pentru exerciții în grup, furnizarea de instalații
pentru cursele de cai, furnizarea de informații
referitoare la jochei, furnizarea de informații
despre rezultatele meciurilor de box, furnizarea
de informatii legate de evenimente sportive,
furnizarea de echipamente și de cursuri de
pregătire în domeniul exercițiilor fizice, furnizare
de știri și informații privind luptele corp la corp,
printr-o rețea globală de calculatoare, furnizare
de terenuri și piste, furnizare de terenuri de
baseball, furnizare de terenuri pentru baseball,
organizare de evenimente și concursuri sportive
cu animale, organizare de evenimente de
curse cu automobile de serie, organizare de
demonstrații de gimnastică, organizare de curse
sportive în jurul lumii, organizare de curse
de bărci, organizare de curse de biciclete,
organizare de curse de automobile, organizare
de curse cu bărci cu vele, organizare de
concursuri ecvestre, organizare de concursuri
de atletism, organizare de competiții și turnee
legate de curse de automobile, organizare
de competiții și turnee cu privire la șofat,
management de evenimente pentru cluburi

sportive, organizare de activități sportive și
competiții sportive, organizare de competiții
de fotbal, organizare de competiții de patinaj
artistic și patinaj viteză, organizare de competiții
de patinaj viteză, organizare de competiții
sportive de pescuit, organizare de competiții sub
formă de curse, organizare de evenimente de
ciclism, organizare de evenimente de curse de
vehicule, organizare de evenimente de patinaj
artistic, organizare de evenimente de sărituri
la obstacule, organizare de evenimente hipice,
organizare de evenimente sportive în cadrul
comunităților, organizare de evenimente sportive
în domeniul fotbalului, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, organizare
de instalații sportive pentru campionatele de
patinaj de viteză și artistic, organizare de jocuri
de base-ball, organizare de meciuri de box,
organizare de meciuri și demonstrații de baschet,
organizare de partide de pescuit de păstrăv,
organizare de partide de pescuit de somon,
organizare de partide de pescuit la muscă,
organizare de partide de tir cu arma, organizare
de partide de tir în care se folosesc ținte
zburătoare, organizare de partide de tragere
cu arcul, organizare de partide de vânătoare,
organizare de partide de vânătoare de
căprioare, organizare de raliuri automobilistice,
organizare de raliuri de motociclete, organizare
de turnee de golf, organizare de turnee
de golf profesionist, organizare de întâlniri
hipice, organizarea de evenimente sportive,
organizarea de curse de cai, organizarea de
curse de alergări, organizarea de curse cu
motociclete, organizarea de concursuri de polo
pe apă, organizarea de competiții sportive,
organizarea de competiții de sumo, organizare,
realizare și coordonare de jocuri de scufundare,
organizare, pregătire și coordonare de meciuri
de tenis de masă, organizare, pregătire și
coordonare de meciuri de tenis, organizare,
pregătire și coordonare de meciuri de baschet,
organizare, pregătire și coordonare de jocuri
de golf, organizare, planificare și coordonare
de turnee sau concursuri de golf profesional,
organizare, planificare și coordonare de meciuri
de box, organizare, planificare și coordonare
de jocuri de fotbal, organizare, planificare și
coordonare de jocuri de baseball, organizare,
planificare și coordonare de curse de cai,
organizare, planificare și coordonare de curse de
biciclete, organizare, planificare și coordonare
de curse cu bărci, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive, organizare,
planificare și coordonare de competiții de
lupte sumo, organizare și coordonare de
turnee de pescuit, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
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de competiții de atletism, organizare de turnee
sportive, pregătirea jucătorilor sportivi, procedeul
handicapului aplicat în evenimentele sportive,
producție de evenimente sportive, punere la
dispoziție de bazine de înot publice, punere la
dispoziție de instalații de patinaj artistic, punere
la dispoziție de instalații pentru campionate
de patinaj artistic și patinaj-viteză, organizarea
de evenimente de gimnastică, organizarea de
maratonuri, organizarea de meciuri de fotbal,
organizarea de triatlonuri, organizarea de turnee
de baschet, organizarea turneelor sportive,
organizarea și coordonarea de evenimente de
atletism la colegiu, organizarea și desfășurarea
competițiilor sportive de colegiu, piste de
bowling, planificarea de turnee profesioniste
de golf, poligoane de tragere, pregătire cu
privire la activități sportive, pregătire fizică
pentru practicarea golfului, pregătire sportivă,
pregătire în domeniul fitnessului, pregătire
în judo, pregătire în karate, pregătire în
kendo (pregătire în scrima japoneză), pregătire
în ridicarea greutăților, servicii de educare
sportivă, servicii de educație sportivă, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de agenții
de bilete (divertisment), rezervare de bilete
la evenimente culturale, rezervare de locuri
pentru spectacole și evenimente sportive,
antrenament și coaching în dezbateri politice,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
ateliere organizate în scopuri educative,
atribuirea de certificate de absolvire, cercetare
în domeniul educației, certificare cu privire la
acordarea de premii în domeniul educației,
coaching personal (formare), consiliere în
carieră (educație), consiliere în materie de
pregătire medicală, consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), coordonare de ateliere de
pregătire profesională, consultanță legată de
formarea în materie de competențe profesionale,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în domeniul formării și perfecționării.

───────

(210) M 2021 06353
(151) 31/08/2021
(732) ROXANA EMMA BRASOVEANU,

STR. NICOLAE LICARET NR 1,
BL 33B SC 6 AP 230 ET 2 INT 30,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031641,
ROMANIA

(540)

busy baby BOARD

(531) Clasificare Viena:
02.05.06; 13.01.25; 14.03.03; 14.03.20;
27.05.01; 27.05.17

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
jucării zornăitoare, jucării, jucării flexibile, jucării
electronice, jucării muzicale, fluiere (jucării).

───────

(210) M 2021 06354
(151) 31/08/2021
(732) NEO MATTINO INVESTMENTS

SRL, SOS.AFUMATI, NR. 90-94,
ETAJ, CAMERA 1, VOLUNTARI,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, 77190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

D'ale Bucureștilor
Est 2020 PREMIUM



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
31/08/2021

(531) Clasificare Viena:
02.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
25.01.09; 26.11.05; 26.11.12

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2021 06355
(151) 31/08/2021
(732) BIROUL DE IMAGINE SRL, STR.

STEFAN CEL MARE, CAMERA
3, JUDETUL ILFOV, GANEASA,
077100, ILFOV, ROMANIA

(540)

Bucharest Vienna
Business HUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 14.03.20

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

35. Publicitate.
───────

(210) M 2021 06356
(151) 31/08/2021
(732) CARDIONLINE SYSTEMS,

DRUMUL TIMONIERULUI 15,
BL 1, SC 1, AP 2, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061173, ROMANIA

(540)

CARDIONLINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.01

(591) Culori revendicate:ROSU (hex
#E9707D), ALB (hex #ffffff)

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

44. Servicii de telemedicină, consultanță
profesională în materie de nutriție, dezvoltarea
programelor individuale de reabilitare fizică,
furnizare de asistență medicală pentru
monitorizarea pacienților care urmează un
tratament medical, servicii medicale, servicii
veterinare, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, consiliere psihologică,
monitorizarea pacienților.

───────
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(210) M 2021 06357
(151) 31/08/2021
(732) ALEXANDRU NEAGU-KARKHI,

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
55-57, BL. 55-57 SC. 2 ET. 5 AP.
42, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Clinica DR.K AESTHETICS
MEDICAL CENTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.01

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

44. Servicii medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii de
examinări medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii medicale și de
sănătate.

───────

(210) M 2021 06358
(151) 31/08/2021
(732) LUBIANA I & A CONCEPT S.R.L.,

STR. ION LUCA CARAGIALE, NR.
25, CAMERA 2, ETAJ PARTER,
JUDETUL GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

Colţ De Rai SERVICII
FUNERARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 03.07.11; 24.01.13

(591) Culori revendicate:maro, galben, gri,
negru, alb

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produse
bisericeşti şi funerare de orice tip (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 produse bisericeşti şi funerare
de orice tip, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la produse
bisericeşti şi funerare de orice tip, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la produse
bisericeşti şi funerare de orice tip, realizarea
de reclame, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administratie comerciala, lucrari de
birou in legatura cu produse bisericeşti şi
funerare de orice tip, informatii despre vanzarea
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de produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la produse bisericeşti şi funerare de orice tip,
servicii de informatii comerciale furnizate online
prin internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la produse bisericeşti şi funerare de
orice tip.
45. Servicii funerare, organizarea de ceremonii
funerare, servicii oferite de pompe funebre,
servicii de îmbălsămare, servicii de incinerare,
consultanţă în domeniul obţinerii documentelor
de stare civilă şi locuri de veci, consultanţă
aranjamente funerare, organizarea de întâlniri
religioase.

───────

(210) M 2021 06359
(151) 31/08/2021
(732) GABRIEL VOICU, STR.

AMURGULUI NR. 11A, VILA
G14, JUDETUL ILFOV, SAT
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)

LAZY BEACH
TASTE, ENJOY, LIVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 03.07.24; 01.15.25

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#10867a), galben (HEX #faf3c7,
#ffe757), portocaliu (HEX #f9af68,
#f5916d), alb (HEX #ffffff)

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de baruri de cocteiluri, bodegi
de vinuri, servicii de bufet salate, servicii oferite
de ceainării, decorare de alimente, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare

de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
restaurante cu autoservire, prepararea mâncării,
prepararea alimentelor, preparare de mâncăruri,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
oferite de pizzerii, localuri tip snack-bar, servicii
de cantină, servicii de bufet pentru barurile
de cocteiluri, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii ale barurilor, servicii ale bistrourilor,
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii de
mâncare la pachet, servicii de local public,
servicii de gătit, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de club pentru furnizare de
mâncare și băuturi, servicii de ceainărie, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii în domeniul
gustărilor, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii oferite de rotiserii, servicii de terasă
berărie, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de restaurant și
bar, servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii prestate de
localurile unde se servește înghețată, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, servii de
barmani, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în gogoșării,
servirea de băuturi în berării, servirea de băuturi
în microberării, snack-baruri, sevicii de baruri
care servesc bere, cazare temporară oferită
de ferme de agrement, închiriere de construcții
transportabile metalice și nemetalice, închiriere
de construcții transportabile, servicii de cazare
pentru vacanțe, servicii ale agențiilor de cazare,
organizare de cazare temporară, servicii de
ospitalitate (cazare).

───────
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(210) M 2021 06360
(151) 31/08/2021
(732) GABRIEL VOICU, STR.

AMURGULUI NR. 11A, VILA
G14, JUDEȚUL ILFOV, SAT
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)

CONFORT VILLAS

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 07.01.24; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#0c996a), gri (HEX=#59595c),
alb

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2021 06361
(151) 31/08/2021
(732) ALEXANDRU NEAGU-KARKHI,

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
55-57, BL. 55-57 SC. 2 ET. 5 AP.
42, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DR.K DOCTOR ALEX KARKHI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.01; 24.17.02

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

44. Servicii medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii medicale
oferite de clinici medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii oferite de clinici medicale,
servicii medicale și de sănătate.

───────

(210) M 2021 06362
(151) 31/08/2021
(732) CONSTANTIN ALEXANDRA,

STRADA VISANA NR. 3, BL. 44,
SC. 2, ET. 8, AP. 85, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 7000, ROMANIA

(540)

Bloemen Florist Supply Center

(531) Clasificare Viena:
05.05.21; 26.01.01; 26.01.15; 27.05.01;
27.05.17

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

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

───────

AGATULUI NR. 34, BUCUREȘTI,
013907, ROMANIA

(540)
AVA GRILL

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

43. Servicii oferite de restaurante.

(210) M 2021 06363
(151) 31/08/2021
(732) LAURA PALOȘ, DRUMUL

───────
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(210) M 2021 06364
(151) 31/08/2021
(732) SC DIALEXTOY SRL, PIATA

LUMINII 9, JUDEȚUL BRĂILA,
BRAILA, BRĂILA, ROMANIA

(540)

EvoSmart

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

8. Aparate operate manual pentru îngrijirea
cosmetică a sprâncenelor, clești pentru întors
genele, dispozitive electrice de curbat gene,
dispozitive electronice utilizate pentru exfolierea
pielii, mașini de tuns, foarfeci de tuns,
ondulatoare pentru gene, ondulator electric de
păr, pensete, instrumente pentru tunderea și
îndepărtarea părului, foarfece de uz personal
(electrice și neelectrice), instrumente manuale
folosite în îngrijirea frumuseții, plăci electrice de
întins părul, unelte de mână pentru exfolierea
pielii, instrumente pentru igienă și frumusețe
pentru oameni și animale, acționate manual,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, aparate pentru aranjarea părului,
unelte de pedichiură (instrumente manuale),
aparate electrice de coafare, fiare de călcat,
fiare de călcat electrice, fiare de călcat
electrice cu abur, fiare de călcat electrice cu
temperatură controlată, foarfece, foarfece pentru
cuticule, foarfeci, mașini de tuns (manuale),
instrumentar de pedichiură, lame de mașini
de tăiat, mașini de tăiat, pensete pentru
gene artificiale, pulverizatoare (unelte acționate
manual), pulverizatoare manuale cu pompă,
răzuitoare de tapete, separatoare de gene,
unelte de mână folosite la eliminarea pielii
întărite, aparate de ras, aparate de ras electrice,
aparate de ras, non-electrice, lame pentru
aparate de ras, aparate de ras cu vibrație, lame
pentru aparate de ras electrice, lame de ras.
9. Ceasuri inteligente, aparate pentru
inregistrarea datelor, aparate pentru
înregistrarea temperaturii, aparate pentru
înregistrarea timpului, aparate pentru
înregistrarea imaginilor, aparate pentru
înregistrarea distanțelor, aparate electronice
pentru înregistrarea vitezei, aparate pentru
reproducerea sunetului, membrane acustice
utilizate la aparate pentru înregistrarea sau
reproducerea sunetului, suporturi magnetice
de înregistrare, suporturi de înregistrare

(magnetice), suporturi de înregistrare
magnetice, discuri de înregistrare, echipamente
pentru stingerea automată a incendiilor, căști,
căști audio, căști stereo, căști in-ear, căști
pentru telefoane, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, combinații de
căști cu microfon, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști cu microfon pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști pentru jocuri de realitate virtuală,
căști fără fir folosite cu telefoane mobile, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, căști pentru aparate electronice
portabile pentru jocuri, transmițătoare fm,
transmițătoare radio, transmițătoare telefonice,
transmițătoare fără fir, transmițătoare de radio-
frecvențe, trepiede pentru telescoape, trepiede
(pentru telescoape), trepiede (pentru aparate
topografice), trepiede pentru aparate fotografice,
alcoolmetre, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, aparate pentru măsurarea alcoolemiei,
termostate electrice, termostate de cameră,
dispozitive de control termostatic, termostate
mecanice pentru încăperi, termostate digitale
pentru controlarea temperaturii, termostate
digitale pentru control climatic, instrumente de
control al temperaturii (termostate), creion optic
(stylus) pentru calculatoare, creion electronic
(creioane optice), tastaturi fara fir, tastaturi
pentru tablete, sonerii electronice fără fir pentru
uși, zgărzi electronice de dresaj pentru animale,
mașini automate de sortat și numărat bani,
buzere, microfoane, cântare electrice, cântare
electronice, cântare pentru bebeluși, cântare
de bucătărie, cântare de baie, cântare de uz
medical.
10. Aparate auditive, aparate auditive analogice,
aparate auditive acționate electric, aparate
auditive pentru persoane hipoacuzice,
adaptoare auriculare pentru aparatele auditive,
aparate auditive care pot fi programate,
aparate de amplificare acustică pentru persoane
hipoacuzice (aparate auditive), aparate auditive
pentru persoane cu deficiențe de auz (proteze
auditive), olive sub formă de piese pentru
aparate auditive, proteze auditive, aparate
electronice pentru înregistrarea ritmului cardiac
(de uz medical), irigatoare nazale, irigatoare
nazale, neelectrice, irigatoare nazale, electrice,
dispozitive pentru spălarea gingiei (irigatoare
orale) de uz stomatologic, saltele antidecubitus,
măști de oxigen de uz medical, lasere de uz
medical, aparate de masaj, aparate de masaj
pentru scalp, aparate de masaj pentru gât,
aparate de masaj pentru spate, aparate de masaj
pentru picioare, aparate de masaj acționate
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electric, aparate de masaj pentru ochi, aparate
de masaj de uz personal, aparate de masaj (de
uz medical), aparate electrice pentru masaje de
înfrumusețate, aparate terapeutice cu dispozitive
de masaj, aparate de masaj pentru gât și umeri,
aparate de masaj pentru scalp care funcționează
cu baterii, aparate electrice de masaj de uz
personal, aparate de terapie electromagnetică
de înaltă frecvență, dispozitive pentru măsurarea
nivelului de glucoză din sânge, aparate pentru
concentrarea oxigenului, de uz medical, lasere
de uz veterinar, dispozitive medicale pentru
închiderea rănilor, aparate medicale pentru
tratamente cutanate cu folosirea laserului,
lămpi cu infraroșii de uz medical, instrumente
electrice pentru acupunctură, aparate pentru
diagnosticarea bolilor cardiovasculare, aparate
pentru stimularea electrică a grupelor
de mușchi, aparate pentru terapie
galvanică, electrostimulatoare transcutanate
pentru stimularea nervilor, aparate pentru
recuperare fizică, pentru uz medical, aparate
electrice de masaj pentru uz casnic, aparate
pentru tratarea celulitei, aspiratoare nazale,
aparate dentare de detartraj, articole ortopedice,
aparate pentru tratarea acneei, aparate pentru
tratarea dificultăților respiratorii, nebulizatoare,
nebulizatoare de uz medical, nebulizatoare
pentru terapia respiratorie, nebulizatoare
portabile pentru uz medical, aparate pentru
vibromasaj.
11. Lampadare, luminatoare led, leduri
ambientale, benzi cu led, becuri cu led, lumini
led subacvatice, lămpi cu led, lanterne cu
leduri, corpuri de iluminat cu led, lămpi de
siguranță cu leduri, aparate cu leduri pentru
uscarea unghiilor, ansambluri de iluminat cu
leduri pentru firme luminoase, accesorii de
iluminat, aparate de iluminat, aparate de iluminat
cu celule solare, aparate de iluminat electrice
de interior, aparate de iluminat fixabile pe tavan,
aparate decorative electrice de iluminat, aparate
și instalații de iluminat, aplice de perete, becuri
cu halogen, becuri de far, becuri de iluminat,
becuri de lanternă, benzi de lumină, corpuri
de iluminat, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de
iluminat pentru interior, dispozitive de iluminat,
felinare, ghirlande luminoase, ghirlande electrice
luminoase, ghirlande de lumini colorate, iluminat
stradal, instalații de iluminat, instalații de iluminat
pentru exterior, instalații luminoase, aparate
de preparat spumă în timpul încălzirii laptelui,
încălzitoare electrice pentru șervețele umede
pentru sugari, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
aparate cu aer cald, aparate acționate electric
pentru încălzirea apei, aparate cu lichid pentru

încălzire termică, aparate de încălzire a
aerului, șemineuri, aparate pentru încălzirea
biberoanelor pentru bebeluși, dezumidificatoare,
dezumidificatoare electrice, dezumidificatoare
de uz casnic, dezumidificatoare de uz industrial,
aparate generatoare de abur, aparate de încălzit
portabile, mașini de gheață carbonică, aparate
și mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
mașini pentru generare de ceață artificială,
aparate pentru filtrarea apei, purificatoare de
aer, purificatoare de aer electrice, purificatoare
de aer portabile, purificatoare de aer, de uz
casnic, purificatoare de aer (de uz casnic),
purificatoare de aer pentru cărucioare de copii,
purificatoare de aer robotizate de uz casnic,
purificatoare electrice de apă, de uz casnic,
purificatoare de aer industriale, purificatoare
pentru apa industrială.
20. Rotile, rotile de plastic, suporturi cu
rotile (mobilier), role (rotile), nu din metal,
mobilier, mobilier baie, birouri (mobilier), mobilier
transformabil, dulapuri (mobilier), comode
(mobilier), console (mobilier), cărucioare
(mobilier), mobilier școlar, mobilier metalic, mese
(mobilier), oglinzi (mobilier), rafturi metalice
(mobilier), mobilier de exterior, rafturi nemetalice
(mobilier), mobilier pentru șezut, mobilă și
mobilier, birouri modulare (mobilier), suporturi
rotative (mobilier), panouri pentru mobilier,
panouri de mobilier, rafturi, rafturi înclinate,
rafturi pliante, rafturi metalice, rafturi de mobilă,
rafturi de mobile, rafturi pentru depozitare, rafturi
pentru birou (mobilier), rafturi suspendate pentru
depozitare (mobilier), mobilier cu rafturi pentru
perete, rafturi din plastic pentru unelte, leagăne,
scăunele-leagăn, leagăne portabile, pătuțuri-
leagăn pentru bebeluși, leagăne electrice pentru
bebeluși.

───────
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(210) M 2021 06365
(151) 31/08/2021
(732) CRAFT FLOWERS SRL, STR.

SANTANDREI NR. 112, JUD.
BIHOR, SANTANDREI, 4175515,
BIHOR, ROMANIA

(540)

AVENTURILE LUI
ROSKY ŞI COCO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.11.09; 20.07.02;
27.01.25; 20.01.03

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

9. Materiale video muzicale pre-înregistrate,
descărcabile.

───────

(210) M 2021 06366
(151) 31/08/2021
(732) FLODAS SKY TURISM SRL,

ALEEA PANSELELOR NR. 8, JUD.
PRAHOVA, BUȘTENI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

CLĂTITE DE POVESTE

(531) Clasificare Viena:
08.01.19; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02;
29.01.07

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#5b1400), crem (HEX #fcf6e8)

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, alimente preparate pe bază de
tăieței, alimente sărate preparate din făină de
cartofi, batoane alimentare pe bază de ciocolată
gata de mâncat, batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, biscuiți de orez, biscuiți
crocanți condimentați, biscuiți crackers cu aromă
de legume, biscuiți cu aromă de carne, biscuiți
cu aromă de brânză, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți sărați din orez, chipsuri de creveți,
chipsuri din cereale, clătite, fulgi, fulgi de cereale
uscate, floricele de porumb, clătite americane,
clătite sărate, covrigei, pizza, paella, plăcinte.
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.

───────
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(210) M 2021 06367
(151) 31/08/2021
(732) ALEXANDRU NEAGU-KARKHI,

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
55-57, BL. 55-57, SC. 2, ET. 5,
AP. 42, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Dr. Alexandru Karkhi FACE
AESTHETICS EXPERT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii medicale
oferite de clinici medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii medicale și de
sănătate, servicii oferite de clinici medicale.

───────

(210) M 2021 06368
(151) 31/08/2021
(732) GEORGE CRISTIAN

COMANEANU, STR. IZVORUL
CRISULUI, NR. 1, BL. A1, SC.
B, ET. 4, AP. 30, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040891, ROMANIA

(540)

IPeak adventure

(531) Clasificare Viena:
07.05.01; 26.04.07; 26.11.13

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────


