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Cereri Mărci publicate în 08/02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00578 01/02/2021 CĂTĂLIN NICULAE Ia cu Ardei copt

2 M 2021 00704 01/02/2021 HOMA SRL GARD VIU MINUNE

3 M 2021 00705 01/02/2021 MOLDOVA FARMING SRL MOLDOVA FARMING

4 M 2021 00706 01/02/2021 DELIS SRL PICA TENCUIALA

5 M 2021 00711 01/02/2021 JUST SEVEN SRL we meat

6 M 2021 00712 01/02/2021 COALD M S.R.L. MEME 38

7 M 2021 00713 01/02/2021 BOGDAN MIHAI GAVRILOAIA drivesafe

8 M 2021 00715 01/02/2021 ANDREI-VASILE LAZĂR THOTH SELF LEARNING
MANAGEMENT

9 M 2021 00716 01/02/2021 SC ONE INSURANCE
BROKER DE ASIGURARE-
REASIGURARE SRL

1RCA.RO AVEM GRIJĂ SĂ NU
AI NICI O GRIJĂ!

10 M 2021 00717 01/02/2021 CRISTIAN ANGHEL
IULIANA-IASMINA-MIHAELA
ANGHEL

HEY MOTO

11 M 2021 00718 01/02/2021 TOOLS-MAG S.R.L. ZAFIT

12 M 2021 00719 01/02/2021 IFN VIACONTO MINICREDIT SA viaconto.ro

13 M 2021 00720 01/02/2021 SC COMPEXIN SA

14 M 2021 00721 01/02/2021 EATBLE HOSPITALITY
HOLDING S.R.L.

EATBLE

15 M 2021 00722 01/02/2021 AGRO LYA SRL LEONTHE

16 M 2021 00723 01/02/2021 MIHAI HUZĂU ASOCIAȚIA APEL LA ACȚIUNE
CALL TO ACTION

17 M 2021 00724 01/02/2021 FRANCISC-MARIUS SZAKACS FRANK RENOV DESIGN
CONFORTUL TĂU, PASIUNEA
NOASTRĂ

18 M 2021 00725 01/02/2021 SIMONA-DIANA BACIU
DAN-OCTAVIAN BACIU

TRANSYLVANIA COLLEGE
FOUNDATION

19 M 2021 00726 01/02/2021 ASOCIAȚIA APEL LA ACȚIUNE Ajutoarele lui Moș Crăciun

20 M 2021 00727 01/02/2021 CARREFOUR (SOCIÉTÉ
ANONYME)

FILIERA CALITĂŢII ACT FOR
FOOD MAI BINE PENTRU
PRODUCĂTORI PENTRU
MEDIU PENTRU ANIMALE
ȘI PENTRU TINE ACȚIUNI
CONCRETE PENTRU CA TU
SĂ MĂNÂNCI MAI BINE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2021 00728 01/02/2021 BRB & AMC GUARD GROUP

SRL
BRB&AMC GUARD GROUP

22 M 2021 00729 01/02/2021 KOZZO BUSINESS PROTECT
S.R.L.

K KOZZO BUSINESS PROTECT

23 M 2021 00730 01/02/2021 CRISTIAN - ŞTEFAN FLEŞERIU
TIBERIU GÂNDILĂ
LUCIAN RĂULEA

LUMOS

24 M 2021 00731 01/02/2021 RUXANDRA CHIŞ SARINNI

25 M 2021 00732 01/02/2021 AGENTIA DE VANZARI SRL ANUNT MEDIU

26 M 2021 00733 01/02/2021 AGENTIA DE VANZARI SRL Amediu

27 M 2021 00734 01/02/2021 SWEETHEART DESSERTS
S.R.L.

Sweetheart DESSERTS

28 M 2021 00735 01/02/2021 AG CAMO INTERNATIONAL
SRL

AG CAMO PASIUNEA PRINDE
VIATA

29 M 2021 00736 01/02/2021 FREMANTLEMEDIA LIMITED
19 TV LIMITED

SuperStar România

30 M 2021 00737 01/02/2021 SC RIVIERA BIKE SRL KAMRAD

31 M 2021 00738 01/02/2021 GAMMAX IMPEX S.R.L. SEATTECH

32 M 2021 00739 01/02/2021 GAMMAX IMPEX S.R.L. DESKTECH

33 M 2021 00740 01/02/2021 ALEXANDRU DANIEL TRIFU Zestrea Bărăganului

34 M 2021 00741 01/02/2021 ASOCIATIA TRANSILVANIA IT ARIES TRANSILVANIA

35 M 2021 00742 01/02/2021 BRAVO EUROPA SRL BRAVO EUROPA one dedicated
team

36 M 2021 00743 01/02/2021 DINO GRAPHICS KING BBQ

37 M 2021 00744 01/02/2021 AMALIA STANCIU goli NUTRITION

38 M 2021 00745 01/02/2021 PESCAMANIA SRL PESCAMANIA

39 M 2021 00746 01/02/2021 TEODORA TIRIBA
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(210) M 2021 00578
(151) 01/02/2021
(732) CĂTĂLIN NICULAE, STR.

SURORILOR, NR. 30, ET. 1,
AP. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Ia cu Ardei copt

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 27.05.24

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

30. Chifle umplute, chipsuri tortilla, chipsuri taco,
crenvurști calzi și ketchup în chifle deschise,
hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și
introduși în chifle, hamburgeri introduși în chifle,
hot dog (sandvișuri), lipii cu pui, înveliș pentru
sandvișuri, sandviș din brânză topită, sandviș
din brânză topită și șuncă, sandvișuri, sandvișuri
care conțin carne de vită tocată, sandvișuri care
conțin file de pește, sandvișuri care conțin salată,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu carne de pui,
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri cu pește,
sandvișuri încălzite la grill, sendvișuri cu carne
de curcan, sandvișuri cu ardei copt şi carne.
43. Furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane,
pe bază de subcontractare, restaurante (servirea
mesei), servicii ale barurilor, servicii constând în
furnizarea de băuturi, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncăruri și băuturi la pachet, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurant și bar,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii în domeniul
gustărilor, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 00704
(151) 01/02/2021
(732) HOMA SRL, STRADA

SALCAMILOR 52, JUD. COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

GARD VIU MINUNE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 05.03.13

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

clase:
31. Culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 00705
(151) 01/02/2021
(732) MOLDOVA FARMING SRL, CALEA

MOLDOVEI 34, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

MOLDOVA FARMING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.05; 26.01.06; 26.01.13;
26.01.16; 26.01.18; 05.07.02; 05.03.13;
26.11.03

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

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor.
39. Servicii de transport, servicii de colectare şi
depozitare de cereale.
40. Prelucrarea furajelor şi a cerealelor.

───────

(210) M 2021 00706
(151) 01/02/2021
(732) DELIS SRL, SAT MIHAIESTI

115, JUD. VALCEA, COMUNA
MIHAIESTI, VALCEA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)
PICA TENCUIALA

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 00711
(151) 01/02/2021
(732) JUST SEVEN SRL, STR. ANA

IPĂTESCU NR. 5, JUDEŢUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

we meat

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 00712
(151) 01/02/2021
(732) COALD M S.R.L., STR. CALEA LUI

TRAIAN NR. 152, PARTER, BL.
13, JUDEȚUL VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

MEME 38

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17;
29.01.11

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a a
detergenţilor, produselor cosmetice, produselor
de curatenie, produselor pentru curăţenie,
ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie şi veselă,
piepteni şi bureţi, articole pentru curăţare, sticlă
brută sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei
pentru construcţii, tigăi, oale de gătit, vase,
vase din sticlă, vase din ceramică, vase pentru
cuptor, vase pentru copt, vase pentru servit, vase
de lut, vase de bucătărie, ustensile de menaj,
recipiente pentru menaj sau bucătărie, ustensile
de bucătărie, ustensile de gătit, neelectrice,
veselă (ustensile de uz casnic), forme (ustensile
de bucătărie), veselă, articole de bucătărie şi
recipiente, îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, jocuri, jucării
şi articole pentru joacă, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun (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 corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul siteurilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la a
detergenţilor, produselor cosmetice, produselor
de curăţenie, produselor pentru curăţenie,

ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie şi veselă,
piepteni şi bureţi, articole pentru curăţare, sticlă
brută sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei
pentru construcţii, tigăi, oale de gătit, vase,
vase din sticlă, vase din ceramică, vase pentru
cuptor, vase pentru copt, vase pentru servit, vase
de lut, vase de bucătărie, ustensile de menaj,
recipiente pentru menaj sau bucătărie, ustensile
de bucătărie, ustensile de gătit, neelectrice,
veselă [ustensile de uz casnic], forme [ustensile
de bucătărie], veselă, articole de bucătărie şi
recipiente, îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, jocuri, jucării
şi articole pentru joacă, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, servicii de vânzare
cu ridicata și amănuntul online referitoare la a
detergenţilor, produselor cosmetice, produselor
de curăţenie, produselor pentru curăţenie,
ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie şi veselă,
piepteni şi bureţi, articole pentru curăţare,
sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, tigăi, oale de gătit,
vase, vase din sticlă, vase din ceramică,
vase pentru cuptor, vase pentru copt, vase
pentru servit, vase de lut, vase de bucătărie,
ustensile de menaj, recipiente pentru menaj
sau bucătărie, ustensile de bucătărie, ustensile
de gătit, neelectrice, veselă (ustensile de uz
casnic), forme (ustensile de bucătărie), veselă,
articole de bucătărie şi recipiente, îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la a detergenţilor, produselor
cosmetice, produselor de curăţenie, produselor
pentru curăţenie, ustensile şi recipienţi pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
şi veselă, piepteni şi bureţi, articole pentru
curăţare, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepţia sticlei pentru construcţii, tigăi, oale de
gătit, vase, vase din sticlă, vase din ceramică,
vase pentru cuptor, vase pentru copt, vase
pentru servit, vase de lut, vase de bucătărie,
ustensile de menaj, recipiente pentru menaj
sau bucătărie, ustensile de bucătărie, ustensile
de gătit, neelectrice, veselă (ustensile de uz
casnic), forme (ustensile de bucătărie), veselă,
articole de bucătărie şi recipiente, îmbrăcăminte,
încălţăminte, articole care servesc la acoperirea
capului, jocuri, jucării şi articole pentru joacă,
decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea globală
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de calculatoare, servicii de publicitate, marketing
şi promovare.

───────

(210) M 2021 00713
(151) 01/02/2021
(732) BOGDAN MIHAI GAVRILOAIA,

CALEA CRANGASI 21, BL. 12,
BL. 1, ET. 7, AP. 26, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060338, ROMANIA

(540)
drivesafe

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

36. Servicii de asigurare, asigurări
───────

(210) M 2021 00715
(151) 01/02/2021
(732) ANDREI-VASILE LAZĂR, STR.

MIRON COSTIN NR. 12A, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430074, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
01.03.12; 03.07.19; 20.07.02; 26.01.01;
26.01.03; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.14

(591) Culori revendicate:auriu (RAL 1012),
albastru (RAL 5012), verde (RAL 6001),
negru (RAL 9005)

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

41. Educație, divertisment și sport, acreditare
(certificare) de performanțe educaționale,
educație și instruire, organizare de webinare
(instruire), organizare și realizare de tâguri
cu scop cultural sau educațional, servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
servicii educative și de instruire, formare în
domeniul managementului, servicii de formare
în management (instruire), servicii educative
în domeniul managementului (instruire),
servicii educative pentru adulți în domeniul
managementului (instruire).

THOTH SELF LEARNING
MANAGEMENT

───────
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(210) M 2021 00716
(151) 01/02/2021
(732) SC ONE INSURANCE BROKER

DE ASIGURARE-REASIGURARE
SRL, STR. JEAN MONNET, NR.
35, ET. 2, AP. 6, SECTOR 1 ,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

1RCA.RO AVEM GRIJĂ
SĂ NU AI NICI O GRIJĂ!

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.07.01; 27.07.04; 27.07.17

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, gri,
alb

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

36. Brokeraj de asigurări
───────

(210) M 2021 00717
(151) 01/02/2021
(732) CRISTIAN ANGHEL, STR. ION C.

BRATIANU, NR. 11A, SAT TUNARI,
JUD. ILFOV , COMUNA TUNARI,
ILFOV, ROMANIA
IULIANA-IASMINA-MIHAELA
ANGHEL, STR. ION C. BRATIANU,
NR. 11A, SAT TUNARI, JUD.
ILFOV , COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HEY MOTO

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 18.01.05; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.08; 27.05.17

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

clase:
41. Instruire pentru șoferi, servicii de școli
de șoferi (instruire), instruire pentru șoferi de
curse, formare pentru șoferi de curse (instruire),
formare pentru șoferi de vehicule comerciale
(instruire), instruire pentru șoferi de vehicule
comerciale, servicii de pregătire pentru șoferi
în vederea îmbunătățirii aptitudinilor de șofat
(instruire), școală auto, instruirea conducătorilor
auto, cursuri de conducere auto (instruire),
cursuri avansate de conducere auto pentru
conducătorii de automobile (instruire), instruire
în domeniul reparării automobilelor, cursuri
de conducere auto privind siguranța rutieră,
furnizare de informații referitoare la cursele auto,
învățământ și formare în domeniul ingineriei
auto, organizare de evenimente de curse cu
automobile de serie.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
01/02/2021

(210) M 2021 00718
(151) 01/02/2021
(732) TOOLS-MAG S.R.L.,

BULEVARDUL MĂRĂȘEȘTI,
NR. 42, BL. 1, SC. A, ET. 2, AP.
7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
ZAFIT

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

6. Butelii din metal pentru gaz, butelii metalice
pentru gaz comprimat, butelii din metal pentru
depozitarea combustibilului, butelii din metal
pentru gaz sub presiune, butelii confecționate
din metal pentru gaz sub presiune, butelii
(containere) metalice pentru gaz comprimat sau
aer lichid, butelii metalice pentru gaz sau lichide
sub presiune, vândute goale
8. Bare de tăiat (scule de mână), cazmale
(unelte de mană), clești de tăiat crengi (cu
acționare manuală), clește pentru crotaliat
(unelte de mană), inele pentru coase, coase
acționate manual, instrumente pentru culesul
fructelor, cultivatoare de grădină cu trei
dinți (unelte de mană), cultivatoare manuale
pentru grădinărit, cuțite de grădinărit, cuțite
pentru altoit, cârlige manuale, dispozitive
de pulverizare neelectrice care pot fi
purtate în spate, dispozitive de tăiat garduri
vii (unelte acționate manual), dispozitive
pentru răspândirea îngrășămintelor (manuale),
dispozitive pentru netezit gazonul (operate
manual), extractoare (scule de mană), ferăstraie
de elagaj (acționate manual), foarfece de elagaj
(unelte de mană), foarfece de emondaj (unelte
de mană), foarfece de grădină (unelte de mană),
foarfece pentru ikebana (unelte de mană),
furci de fân, furci de grădină, furci de mână
(unelte manuale), furci pentru grădină, furci
pentru săpat, de uz agricol, greble, greble
pentru gazon (doar cele manuale), greble pentru
gazon (unelte acționate manual), unelte manuale
de grădinărit, greble (unelte manuale), lopeți
(unelte manuale), lopățele de grădina, mașini
de tuns gazon (instrumente manuale), mașini
de tuns (unelte acționate manual), mașini de
pulverizare (unelte acționate manual) în scopul
de pulverizare insecticid, mașini de tăiat garduri
vii (unelte acționate manual), mistrii, mistrii
cu vârf ascuțit, motocultoare (unelte acționate

manual), mânere pentru coase, prășitori (unelte
de mană), pulverizatoare (scule acționate
manual) pentru grădină, pentru pulverizarea
erbicidelor, pulverizatoare (dispozitive acționate
manual) pentru uz menajer, pentru pulverizarea
erbicidelor, pulverizatoare agricole (acționate
manual), pulverizatoare pentru utilizare în
agricultură (scule manuale), sape pentru
defrișare, scarificatoare acționate manual,
scule pentru prășit (unelte manuale), seceri
cu mâner scurt (unelte de mană), seceră
(unelte acționate manual), semănători acționate
manual, târnacop, târnăcoape (unelte), unelte
agricole manuale, unelte de scos buruieni
acționate manual, unelte, acționate manual,
pentru silvicultură, unelte de tăiat buruieni
acționate manual, unelte acționate manual
pentru plantat bulbi, tăvălugi pentru netezirea
gazonului (unelte acționate manual)
9. Cartușe de cerneală, neumplute, pentru
fotocopiatoare, cartușe de toner, goale, pentru
fotocopiatoare, copiatoare (electrostatice),
copiatoare (termice), adaptoare pentru
imprimante, cabluri pentru imprimante, cartușe
cu cerneală solidă pentru imprimante cu
jet (goale), cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimantele de calculator, cartușe de
toner (goale) pentru imprimantele cu laser,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, comutatoare imprimante,
hub-uri pentru imprimante, controlere pentru
imprimante cu porturi la comun, controlere
pentru imprimante cu laser, imprimante color,
imprimante color cu jet de cerneală, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante
color digitale, imprimante cu imprimare prin
impact, imprimante cu laser pentru filme
uscate, imprimante cu jet de cerneală
pentru documente, imprimante cu porturi la
comun, imprimante de bilete, imprimante fără
impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante matriciale, imprimante pentru
calculator, imprimante optice, imprimante
scaner, camere foto cu scanare rapidă, scanere
3d, scannere portabile, aparate de formare
de imagini pentru amprente digitale, cititoare
de coduri optice, cititoare optice, mouse-
uri scaner, scaner de mână, scanere 3d
portabile, scanere electronice, scanere optice,
scannere grafice digitale, scanere pentru
digitizare, cablare de rețea, cabluri ethernet,
cabluri usb, cabluri audio, cabluri cu banda
plată, cabluri de telegraf electrice, cabluri de
telecomunicații, cabluri optice, cabluri pentru
modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
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sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri telefonice electrice, fibre
optice, fire de telefon, cabluri usb luminoase,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
video, amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
pentru căști, amplificatoare pentru chitară,
analizoare audio, aparate de înaltă fidelitate,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de înregistrare a vocii cu cip integrat, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de mixaj
(aparate audio), aparate de mixaj audio, aparate
de procesare audio, aparate digitale de redare
a sunetului, aparate digitale de redare de benzi
audio, aparate de transmisie și recepție pentru
radiodifuziune, aparate de securitate pentru
procesarea semnalelor audio, aparate digitale
de redat muzica, aparate digitale de înregistrare
a sunetului, aparate electronice audio, aparate
mobile de recepție radio, aparate pentru
antibruiaj, aparate mobile de transmisie radio,
aparate pentru efecte audio, aparate portabile de
înregistrare de sunet, aparatură audio, aparate
stereo pentru vehicule, boxe de calculator, boxe
de monitor, boxe fara fir, boxe portabile, boxe
pentru conferințe video, boxe pentru aparate
de redare cu disc, bureți pentru căști, butoane
pentru microfon, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri pentru boxe, casetofoane, casti fara
fir, căști, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști antifonice, căști audio, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști auriculare, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști in-ear, căști pentru muzică,
căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile, căști
stereo, difuzoare fără fir, dictafoane, difuzoare,
console de mixaj audio, console pentru căști,
cuploare acustice, cutii pentru mp3 player, cutii
pentru căști, difuzoare personale, digitizoare
audio, doze pentru chitare, echipamente audio
pentru automobile, echipamente de audio
portabile, echipamente pentru audioconferințe,
echipamente pentru efecte muzicale electrice
și electronice, egalizatoare (aparate audio),
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, huse de
protecție pentru playere mp3, magnetofoane
cu casete audio, megafoane, microfoane,
microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, microfoane pentru aparate de jocuri
video de larg consum, minicăști de urechi,
mixere audio, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, mp3-playere, mufe pentru microfon,
pedale pentru controlul volumului, pedale
wah-wah, pedale pentru efecte electronice
destinate utilizării cu amplificatoare de sunet,

playere de muzica portabile, plăci de circuite
audio, portavoce, prize duble pentru căști,
procesatoare de efecte de chitară, procesoare
de sunet, proiectoare audio, radiocasetofoane,
aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio pentru vehicule, radio cu ceas
deșteptător, radiocasetofoane portabile, radiouri,
radiouri alimentate cu energie solară, radiouri
portabile, raportoare pentru alinierea cartușelor,
receptoare audio, receptoare radio, rezonatoare,
selectoare de canale radio, suporturi pentru
boxe, suporturi de fixare pentru difuzoare,
afisaje electronice, afișaje pentru vehicule,
amplificatoare video, aparate cinematografice,
aparate de proiectare de fotografii, aparate
de prelucrare a imaginilor, aparate de redare
video, aparate de înregistrare video pentru
mașină, aparate de înregistrare video pentru
vehicule, aparate de înregistrări de filme,
aparate tv, aparate de supraveghere vizuală,
aparate digitale de înregistrare video, aparate
pentru efecte video, aparate video, aparatură
tv de recepționare prin satelit, camere de
televiziune, camere video digitale, camere video
de supraveghere, camere video 360º, camere
video portabile, controlere pentru monitoare
video, convertoare pentru televiziune prin cablu,
convertizoare standard de televiziune, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la
jocuri video, căști de vizualizare monoscopică
în 2d, căști de vizualizare monoscopică, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare stereoscopică în 3d, căști
pentru realitate virtuală, decodoare pentru
televizoare, digitizoare video, dispozitive de
afișaj electronice, dispozitive de înregistrare tv,
dispozitive de afișare de imagini holografice
montate pe cap, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj hud),
ecrane, echipamente video, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, ecrane
cu cristale lichide (lcd) pentru sisteme home
cinema, ecrane cu diode emițătoare de lumină,
ecrane de afișare, ecrane de afișaj cu leduri
(led), ecrane de afișare cu cristale lichide, ecrane
de afișare video care se poartă în combinație
cu hainele, ecrane lcd de dimensiuni mari,
ecrane de computer, ecrane de proiecție, ecrane
de proiecție pentru filme artistice, ecrane de
televizor, ecrane fluorescente, ecrane optice
pentru vizualizare, ecrane interactive cu imagini
grafice, ecrane tactile, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, ecrane video, filtre optice
pentru ecrane, filtre pentru ecrane de televizor,
filtre pentru televizoare, firme de neon, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
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huse pentru aparate cinematografice, huse de
protecție pentru cititoare de cărți electronice,
lcd (ecrane cu cristale lichide), lanternă magică,
lentile pentru film, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, lentile pentru
proiectarea diapozitivelor, miniproiectoare,
mixere video, monitoare, monitoare color,
monitoare comerciale, monitoare cu ecran
plat, monitoare lcd, monitoare led, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare cu
ecran tactil, monitoare cu raport de aspect mare,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, obiective
pentru camere video, panouri de afişaj cu
leduri (led), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișare electronice, panouri digitale,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri indicatoare, panouri informative digitale,
playere de discuri video, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
și recordere video combinate, procesoare
video, procesoare video care furnizează
vedere 360 de grade pentru un vehicul,
procesoare video pentru microscop, procesoare
videocolor, aparate de proiecție, proiectoare,
proiectoare lcd, proiectoare lcd (cu ecrane cu
cristale lichide), proiectoare cinematografice,
proiectoare de imagini, proiectoare digitale,
proiectoare portabile, rame foto digitale,
receptoare de televiziune 3d, receptoare video,
sisteme home cinema, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
suporturi adaptate pentru stocarea de aparate
video, suporturi pentru camere video, suporturi
pentru televizoare, televizoare, televizoare uhd
(ultra înaltă definiție), televizoare cu dmb
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
diode electroluminescente (led), televizoare cu
diode organice emițătoare de lumină (oled-uri),
televizoare cu ecran cu cristale lichide (lcd),
televizoare cu plasmă, televizoare cu proiecție
laser, televizoare cu protocol de identificare
(ip - internet protocol), televizoare de mașină,
televizoare de înaltă definiție (hdtv), televizoare
digitale, televizoare prevăzute cu aparate de
înregistrare video, terminale de afișare grafică,
video recordere, unități de afișare video,
videoproiectoare, videocasetofoane, aparate
de fotografiat, aparate de filmat ultrarapide,
aparate de centrare a diapozitivelor, aparate de
fotografiat digitale, aparate de lustruire pentru
fotografii, aparate de mărit (fotografie), aparate
de redare a imaginii, amplificatoare de frecvență
audio, amplificatoare de frecvență video, aparate
holografice, aparate de reproducere a filmelor,
aparate de redare cu bandă, baze pentru
difuzoare, baze portabile pentru difuzoare, cd-
uri de curățare a lentilelor laser, cititoare

cd portabile, coperte pentru cititoare de cărți
electronice, cutii pentru filme, cutii pentru lentile,
cutii pentru playere portabile multimedia, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, difuzoare fără
fir cuplabile, dispozitive de curățare pentru cd-
uri, dispozitive de derulare înainte a filmelor,
dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de înregistrare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,
dvd playere, dvd playere portabile, echipament
de karaoke, echipament audio purtabil,
echipamente fotografice, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
huse pentru dvd playere, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, lentile, ochelari
3d, monitoare pentru tabletă, ochelari 3d pentru
televizor, player portabil multimedia, playere
mp4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere video, servere video digitale, sisteme
de vizualizare video, sisteme multi-cameră
pentru vehicule, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate stereo, telecomenzi pentru
televizoare, transmițătoare fm, unități de cd-
rom, unități pentru dvd-uri, unități de discuri
flexibile, unități de benzi magnetice, adaptoare
usb, agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate de înregistrare
de casete, benzi audio cu muzică, aparate
pentru curățarea mediilor de date magnetice și
optice, aparate electronice pentru identificarea
animalelor, benzi audio neînregistrate, benzi
codificate, benzi audio digitale fără conținut,
benzi de calculator, carcase pentru dischete,
carcase pentru dvd-uri, carcase pentru compact-
discuri, carduri codate magnetic pentru
transportul de date, carduri codificate folosite la
transferul electronic de fonduri, carduri codificate
magnetic pentru cadouri, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate
prin transfer electronic, carduri codificate utilizate
în efectuarea tranzacțiilor la punctele de
vânzare, carduri cu bandă magnetică, cd-rom-
uri fără conținut pentru înregistrare audio sau
video, cd-uri audio, casete audio, cititoare de
carduri cu circuite integrate, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), cititoare de carduri
de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (sd), cititoare de
carduri magnetice codate, cititoare de carduri
inteligente, compact discuri, dischete, discuri
audio, discuri codificate, dvd-uri, dvd-uri fără
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conținut, dvd-uri inscriptibile fără conținut, discuri
pentru stocarea de date, discuri vinil (lp-uri),
dispozitive cu memorie, dispozitive de memorie,
dispozitive de memorie de firmware, dispozitive
de memorie flash portabile, dispozitive de
memorie pentru computere, dispozitive de
redare pentru casete, dispozitive pentru citirea
cardurilor, dispozitive de stocare de informații
(electrice sau electronice), huse pentru cd-uri,
huse pentru casete video, huse pentru discuri de
calculator, memorie flash, stickuri de memorie,
memorii usb, memorii usb (neînregistrate),
suporturi de date cu microcircuit, suporturi de
date electronice, suporturi de date care pot
fi citite de mașini, suporturi de date lizibile
mecanic înregistrate cu ajutorul unor programe,
suporturi de date magnetice, suporturi de stocare
a datelor, suporturi de înregistrare (optice),
suporturi de înregistrare (magnetice), suporturi
digitale de înregistrare, suporturi optice de date,
unități de bandă magnetică pentru computere,
unități de memorie electronice, unități de hard
disk magnetice, unități de discuri magnetice,
unități de stocare (ssd), unități de stocare hibride
(sshd), unități de recuperare pentru protecția
datelor, unități de memorie semiconductoare,
unități flash usb cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, unități optice
pentru stocarea datelor, unități pentru copii
de siguranță pentru calculatoare, calculatoare
de buzunar, calculatoare grafice de buzunar,
calculatoare electronice de buzunar, dispozitive
de calculat, componente și piese de calculator,
buffer (memorie intermediară) de calculator,
carcase de calculator, carduri ram (memorie cu
acces aleatoriu), carduri cu cip electronic, carduri
de expansiune, carduri cu microprocesor, cartele
video, carduri grafice, cipuri de multiprocesor,
cipuri electronice cu circuite integrate de
memorie, circuite logice, cititoare de compact-
discuri folosite la calculatoare, componente
electronice pentru calculatoare, componente
hardware cu memorie, componente pentru
calculatoare, controlere pentru calculatoare,
controlere pentru discuri dure, controlere video
grafice, discuri dure, dispozitive pentru controlul
mișcării, interfețe electronice pentru platforme de
simulatoare de mișcare, huse adaptate pentru
calculatoare, memorii optice, microprocesoare,
microprocesoare securizate, modemuri, module
de intrare/ieșire analogice, module de intrare/
ieșire digitale, module informatice, plăci anexe
pentru calculator, plăci cu circuite imprimate
adiționale, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, plăci de accelerare multimedia,
plăci de accelerare pentru calculator, plăci de
bază pentru calculatoare, plăci de bază, plăci
de rețea, plăci de sunet, plăci fiică, plăci

pentru pc, porturi paralele de calculator, porturi
seriale pentru calculator, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, unități centrale de procesare pentru
procesarea informațiilor, datelor, sunetelor sau
imaginilor, unități de disc fix, unități de disc
externe pentru calculatoare, unități pentru
discuri digitale, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, calculatoare, calculatoare
portabile, calculatoare centrale, calculatoare
personale, calculatoare electronice, calculatoare
de drum, modemuri pentru calculatoare, rețele
de calculatoare, cabluri pentru calculatoare,
calculatoare de proces, programe pentru
calculatoare, netbook-uri (calculatoare), tastaturi
de calculatoare, carduri pentru pc, componente
de calculator periferice fără fir, creioane
optice, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, echipamente de telefonie prin
calculator, mouse-uri pentru computer, mouse-
uri de calculator fără fir, mouse (periferice
de calculator), joystick-uri pentru calculator,
huse pentru protejarea calculatorului de praf,
huse pentru tastaturi de calculator, filtre pentru
ecrane de afișare, huse pentru cd-playere, huse
(adaptate) pentru calculatoare, rame pentru
monitoarele de calculator, scanere mobile pentru
documente, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi de mouse, tastaturi de calculator,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
tastaturi pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, terminale cu taste, terminale de date
vizuale, terminale grafice, touchpad-uri pentru
calculatoare, unități multidisc pentru computere
(juke-box), laptopuri convertibile, laptopuri,
laptopuri hibride, huse pentru laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, ceasuri inteligente,
agende electronice, amplificatoare, scanere
cu intrare și ieșire digitală, telefoane,
telefoane digitale, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane fixe, telefoane cu internet, telefoane
prin satelit, telefoane fără fir, telefoane de
mașină, huse pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, conectoare pentru telefoane,
baterii pentru telefoane, telefoane de conferință,
telefoane mobile braille, adaptoare pentru
telefoane, telefoane cu bandă triplă, telefoane
publice cu plată, tastaturi pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, difuzoare
pentru telefoane mobile, programe pentru
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telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
telefoane mobile folosite în vehicule, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane alimentate
cu energie solară, huse pentru telefoane
(special adaptate), dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, memorii externe pentru
telefoane celulare, aplicații software pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate
auditive, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, suporturi de încărcare

fără fir pentru telefoane inteligente, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, software care permite
transmisia de fotografii către telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
aparate de telecomunicații destinate utilizării
cu rețele de telefoane mobile, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, software pentru jocuri pe calculator
destinate utilizării pe telefoanele mobile și
celulare, software de calculator pentru comanda
de la distanță a telefoanelor și posturilor
radiotelefonice, programe informatice și software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile, telefoane mobile cu
tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii cu
deficiențe de vedere sau de dexteritate.
12. Airbaguri (dispozitive de protecție pentru
automobile), airbaguri pentru vehicule, alarme
acționate la distanță pentru vehicule terestre,
alarme antifurt pentru vehicule, alarme
de siguranță pentru vehicule, alarme
pentru vehicule, alarme pentru vehicule
cu motor, alarme sonore (antifurt) pentru
vehicule, avertizoare sonore pentru motociclete,
avertizoare acustice de marșarier pentru
vehicule, cadre pentru susținerea copiilor în
vehicule, borduri de siguranță din cauciuc pentru
apărătoarele mașinilor, borduri de siguranță
din cauciuc pentru apărătoarele camioanelor,
claxoane de ceață utilizate pentru vehicule,
claxoane electrice pentru vehicule, claxoane
pentru automobile, claxoane pentru motociclete,
claxoane pentru vehicule, dispozitive antifurt
pentru automobile, dispozitive antifurt pentru
vehicule, dispozitive de alarmă pentru vehicule,
dispozitive de poziționare pentru centurile de
siguranță ale pasagerilor, dispozitive de reținere
utilizate cu centuri de siguranță pentru vehicule,
dispozitive de securizare pentru copii utilizate
pentru scaunele de vehicule, dispozitive pentru
blocarea volanului, hamuri de siguranță pentru
copii, pentru scaune de vehicule, hamuri
de siguranță pentru scaune de vehicule,
parbrize tip duplex pentru vehicule, perne
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pentru scaune de siguranță pentru vehicule,
scaune de siguranță pentru vehicule, scaune
ejectabile pentru vehicule, scaune gonflabile
pentru vehicule, semnale de siguranță (acustice)
pentru vehicule, sisteme de alarmă de siguranță
pentru vehicule, sisteme de alarmă pentru
automobile, sisteme de alarmă pentru camioane,
sisteme de alarmă pentru vehicule terestre,
sisteme de alarmă profesionale pentru vehicule,
sisteme de avertizare antifurt pentru automobile,
suporturi pentru centuri de siguranță, arbori
de turbină (componente ale vehiculelor de
teren), automobile cu motor liniar de inducție,
compresoare pentru supraîncărcarea motoarelor
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
convertizoare hidraulice de cuplu pentru vehicule
terestre, cutii de transmisie automate pentru
vehicule terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, demaroare pentru vehicule terestre,
dispozitive de acționare de motor pentru
vehicule terestre, dispozitive de propulsie
pentru vehicule, dispozitive de postcombustie
pentru motoare de vehicule terestre, grupuri
motopropulsoare pentru vehicule terestre, inele
de cuplare (non electrice) (componente ale
motoarelor de vehicule terestre), lanțuri cu role
pentru vehicule terestre, manșoane de cuplare
(non electrice) (componente de motoare la
vehiculele terestre), mecanisme de acționare
de motor pentru vehicule terestre, mecanisme
de propulsie pentru vehicule terestre, motoare
cu benzină pentru vehicule terestre, motoare
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
motoare cu gaz pentru vehicule terestre,
motoare cu turbină diesel pentru vehicule
terestre, motoare cu reacție pentru vehicule
terestre, motoare de vehicule pe două roți,
motoare diesel pentru vehicule terestre, motoare
electrice cu angrenaje pentru vehicule terestre,
motoare electrice pentru automobile, motoare
electrice pentru vehicule cu două roți, motoare
electrice pentru vehicule terestre, motoare
hidraulice rotative pentru vehicule terestre,
motoare liniare pentru vehicule terestre, motoare
pentru vehicule terestre, palete de turbine
sub formă de componente ale vehiculelor
terestre, pinioane de demaroare pentru vehicule
terestre, servomotoare pentru vehicule terestre,
statoreactoare pentru vehicule terestre, turbine
cu aburi pentru vehicule terestre, turbine
de aer dinamic pentru vehicule terestre,
turbine cu aer comprimat pentru vehicule
terestre, ambreiaje hidraulice pentru vehicule
terestre, airbaguri (dispozitive de protecție
pentru vehicule terestre), ambreiaje pentru
vehicule terestre, angrenaje cu roți pentru
vehicule terestre, angrenaje de marșarier pentru
vehicule terestre, angrenaje față, angrenaje

pentru vehicule, ansambluri de angrenaje pentru
vehiculele terestre, ansambluri de osii ale
vehiculelor, apărătoare de lanț pentru vehicule,
apărătoare de noroi, apărătoare de noroi pentru
vehicule pe două roți, arbori de priză de putere
pentru vehicule terestre, arbori de transmisie
pentru vehicule terestre, arbori flexibili pentru
vehicule terestre, arcuri elicoidale (componente
ale sistemului de suspensie pentru vehiculele
terestre), arcuri lamelare (piese de suspensie
pentru vehicule terestre), arcuri de suspensie
pentru autovehicule, arcuri amortizoare pentru
automobile, arbori pentru vehicule terestre,
atașe, amortizoare pentru automobile, lanțuri
pentru, șasiuri pentru automobile, automobile
și elemente de structură ale acestora, axe cu
pivot pentru încărcătoare pentru vehicule, axe
pentru vehicule terestre, bandă derapantă pentru
motociclete, bare de remorcare, bare de torsiune
pentru automobile, bare de torsiune pentru
suspensia vehiculelor terestre, bare de tractare
pentru remorci, bene pentru vehicule, brațe
pivotante (piese de vehicule), butuci din spate,
butuci frontali pentru vehicule, cabine pentru
vehicule, cadre pentru vehicule motorizate cu
două roți, cadre pentru vehicule pe două roți,
cadre pentru vehicule terestre, capace pentru
rezervoare de combustibil pentru automobile,
capace pentru rezervor pentru vehicule terestre,
capace pentru transmisii la vehicule terestre,
capote de vehicule, caroserii blindate pentru
vehicule, carcase protectoare pentru motoare de
vehicule terestre, caroserii pentru autovehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
centuri de siguranță pentru vehicule și pentru
automobile, cilindri de ambreiaj pentru vehicule
terestre, cilindri de frână pentru vehicule terestre,
circuite hidraulice pentru automobile, coloane
de direcție întărite pentru vehicule, componente
pentru caroseria vehiculelor, convertizoare de
cuplu pentru automobile, convertizoare de cuplu
pentru vehicule terestre, cotiere pentru vehicule,
cuplaje hidraulice pentru vehicule terestre,
cuplaje de tip gheară pentru arborele vehiculelor
terestre, cuplaje pentru arbori pentru vehicule
terestre, cuplaje pentru vehicule terestre, curele
de transmisie (piese pentru mașini terestre),
curele de transmisie pentru acționarea de
vehicule terestre, cutii de angrenaje pentru
vehiculele terestre, cutii de transmisie pentru
vehicule terestre, cutii de viteze, cutii de
viteze automate pentru automobile, cutii de
viteze automate pentru vehicule terestre, cutii
de viteze pentru automobile, deflectoare de
lanț pentru vehicule, demultiplicatoare pentru
vehicule terestre, diferențialuri pentru vehicule
terestre, discuri de ambreiaj acționate prin
fricțiune pentru vehicule terestre, discuri de
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ambreiaj pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj, altele decât cele pentru vehicule
terestre, discuri de frână pentru vehicule terestre,
discuri pentru lagăre axiale de ambreiaj pentru
vehicule terestre, dispozitive antiderapante
pentru anvelope de autovehicule, dispozitive
de control de transmisii pneumatice pentru
vehicule terestre, dispozitive de cuplare utilizate
pentru autovehiculele terestre, dispozitive de
fixare a coșurilor de bebe în interiorul
vehiculelor, dispozitive de remorcare pentru
vehicule, distanțiere pentru roți, elemente de
fixare pentru apărătoare de noroi, etriere de
frână pentru vehicule terestre, frâne cu bandă
pentru vehicule terestre, frâne de direcție, frâne
hidraulice pe disc, frâne hidraulice pe jantă,
frâne hidraulice pe jantă pentru biciclete, frâne
pentru vehicule cu motor, frâne pentru vehicule
terestre, frână cu saboți pentru vehicule terestre,
garnituri de frână pentru vehicule terestre,
geamuri pentru automobile, grinzi de întărire
a plafonului caroseriei, hamuri de siguranță
pentru scaunele autovehiculelor, harnașamente
pentru scaune de mașină, huse adaptate pentru
automobile, huse adaptate pentru volane de
automobile, huse de scaune pentru automobile,
huse adaptate pentru volane de vehicule, huse
pentru locurile din spate la vehicule, huse
pentru scaune (ajustabile) pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, indicatoare
de direcție pentru vehicule, joystick-uri pentru
vehicule, indicatoare pentru indicarea direcției
vehiculelor (cu excepția farurilor), lagăre de osie
pentru vehicule de teren, lame de schimb pentru
ștergătoarele de parbriz ale vehiculelor, lame
pentru ștergătoarele de parbriz, lanțuri cu eclise
folosite la transmisii (pentru vehicule terestre),
lanțuri de transmisie pentru vehicule terestre,
lanțuri de zăpadă pentru cauciucuri (pentru
vehicule), lanțuri pentru acționarea de vehicule
rutiere, lanțuri pentru anvelope (pentru vehicule
terestre), lanțuri pentru motociclete, lanțuri
pentru automobile (pentru condus), leviere
de frână pentru vehicule, luminatoare pentru
vehicule, lunete pentru automobile, îmbinări
universale pentru vehicule terestre, manete
de ambreiaj pentru vehicule terestre, manete
pentru schimbarea vitezelor pentru vehicule
terestre, mecanism de transmisie prin fricțiune
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acționare (pentru vehicule terestre), mecanisme
de ambreiaj pentru automobile, mecanisme
de deschidere de capote pentru vehicule,
mecanisme de schimbare a angrenajelor
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
transmisie de putere pentru vehicule terestre,
mecanisme de transmisie pentru vehicule
terestre, mecanisme mecanice de transmisie

pentru vehicule terestre, mecanisme pentru
ridicarea geamurilor folosite la geamurile de
vehicule, monturi pentru faruri (componente
de motociclete), motoare cu angrenaje pentru
vehicule de teren, motoare de ventilator pentru
vehicule terestre, mânere de schimbător de
viteză pentru vehiculele terestre, mânere pentru
portiere de automobile, mânere rotative pentru
motociclete, nuci de rotire a volanului pentru
automobile, oglinzi pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare (piese pentru vehicule), oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, organe de transmisie
pentru vehicule terestre, osii de remorcă,
osii (piese pentru vehicule terestre), osii și
arbori cardanici pentru autovehicule, osii pentru
suspensii cu arcuri lamelare pentru vehicule,
osii pentru sisteme de suspensie cu arcuri
lamelare pentru vehicule, osii pentru sisteme de
suspensie pneumatice ale vehiculelor, panouri
adaptate pentru caroserii de vehicule, panouri
de ușă pentru vehicule, panouri de portiere
pentru vehicule terestre, parasolare și apărători
de soare pentru mașini motorizate, parasolare
pentru parbrizele automobilelor, parbrize pentru
automobile, parbrize, pavilioane culisante pentru
vehicule terestre, pedale de frână (componente
ale motocicletelor), pavilioane pentru automobile
decapotabile, pedale de frână pentru vehicule,
pedale de frână pentru vehicule terestre, piese
de transmisie de putere (curele) pentru vehicule
terestre, pinioane pentru vehicule terestre,
plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule
terestre, plăcuțe de frână pentru automobile,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, plăcuțe
de frână pentru vehiculele terestre, portbagaje
de acoperiș pentru automobile, portbagaje
de acoperiș pentru vehicule, portbagaje
laterale pentru motociclete, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, portbiciclete, portbagaje
pentru vehicule, portschiuri pentru vehicule,
portiere de autovehicule, protecții fabricate la
comandă pentru bare de protecție, protecții
pentru capotă ca părți structurale de vehicule,
protecții anti-șoc din metal pentru vehicule,
profiluri aerodinamice pentru vehicule terestre,
protecții împotriva zgârieturilor pentru mânere
pentru portiere de automobile, protectoare
pentru faruri, protectoare împotriva stropilor
pentru vehicule, protecții pentru jenți de
vehicule, recipiente adaptate pentru a fi
utilizate în portbagajul vehiculelor, retrovizoare,
rezervoare de combustibil pentru vehicule
terestre, rezervoare nemetalice (piese de
vehicule), rezervoare metalice (piese de
vehicule), roți (componente ale vehiculelor
terestre), rezervoare sub formă de piese de
sisteme de frânare pentru vehicule, rezervoare
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sub formă de piese de ambreiaje de vehicule
terestre, roți de lanț pentru vehicule terestre,
roți de transmisie pentru vehicule terestre,
roți dințate pentru vehicule terestre, saboți
de frână pentru automobile, saboți de frână
pentru vehicule terestre, saboți de frână pentru
vehiculele terestre, scaune de automobile,
saci pentru picioare adaptați pentru landouri,
schimbătoare de viteze, schimbătoare de viteză
pentru automobile, șasiuri articulate adaptate
pentru utilizare cu vehicule, șasiuri de motor,
pentru vehicule terestre, șasiuri de remorci
pentru vehicule, scrumiere pentru automobile,
segmenți de frână pentru automobile, semnale
de direcție pentru automobile, seturi de protecții
pentru ax folosite la vehiculele terestre, sisteme
de acționare cu came pentru autovehicule,
sisteme de angrenaj pentru vehiculele terestre,
sisteme de frânare pentru vehicule terestre,
sisteme de suspensie pentru automobile,
sisteme de suspensie pentru vehicule terestre,
sisteme pentru depozitare adaptate pentru
a fi utilizate în vehicule cu motor, spoilere
pentru automobile, spoilere pentru vehicule
terestre, stabilizatoare pentru atelaje utilizate
pentru autovehiculelor terestre, suporturi de
biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, ștergătoare de faruri,
ștergătoare de parbriz, ștergătoare de parbriz
(piese pentru vehicule), ștergătoare de parbriz
pentru automobile, suporturi pentru plăcuțe de
înmatriculare, suspensii pentru roți, tablouri
de bord pentru automobile, tambururi de
frână pentru vehicule terestre, tetiere pentru
scaune pentru automobile, tije cu canelură
(piese de angrenaje de vehicule terestre),
tije cu canelură de glisare (componente de
angrenaje de vehicule terestre), tije cu canelură
pătrate (componente de angrenaje de vehicule
terestre), transmisii (componente ale vehiculelor
terestre), transmisii articulate pentru vehicule
terestre, transmisii cu dublu ambreiaj pentru
vehicule terestre, transmisii cu viteză variabilă
pentru vehicule terestre, transmisii de acționare
pentru vehicule terestre, transmisii de putere
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
de putere pentru vehicule terestre, transmisii
diferențiale pentru vehicule terestre, transmisii
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
mecanice pentru vehicule terestre, transmisii
pentru deplasarea în marșarier pentru vehicule
terestre, transmisii planetare pentru vehiculele
terestre, transmisii prin roți dințate pentru
vehiculele terestre, trape de aerisire pentru
vehicule, treapte de atașare la vehicule terestre,
trepte (piese pentru vehicule terestre), uși de
portbagaj, volane (componente ale vehiculelor),
volane pentru vehicule, antiderapante pentru

roți de vehicule, anvelope (pneuri), anvelope
pentru vehicule, bandaje de roți pentru
vehicule, benzi antistatice pentru vehicule,
benzi de rulare pentru pneuri, camere de aer
pneumatice pentru roți de vehicule, capace de
roți (pentru vehicule), accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, adaptoare pentru lamele
ștergătoarelor vehiculelor, arcuri de suspensie
pentru vehicule, arcuri amortizoare pentru
vehicule, arcuri elicoidale pentru suspensii
de vehicule, arcuri lamelare metalice pentru
suspensii de vehicule, arcuri pentru sisteme de
suspensie pentru vehicule, arcuri pneumatice
pentru amortizarea șocului la scaunul șoferului,
articole de fierărie pentru frâne (vehicule),
bare de torsiune pentru vehicule, bare
pentru scaun (piese de vehicule), benzi
parasolare pentru vehicule, bielete (piese
auto), brațe pentru ștergătoare de parbriz,
brichete electrice pentru vehicule terestre,
bucșe pentru vehicule, burdufuri ax planetar
pentru vehicule, burdufuri pentru schimbătoare
de viteză destinate autovehiculelor, bușoane
pentru rezervoarele de benzină ale vehiculelor,
cabluri de frână pentru vehicule, cadru de
tractare din metal pentru vehicule, capace pentru
rezervor pentru vehicule, caroserii, cilindri de
frână pentru vehicule, cilindri de roată pentru
vehicule, cilindri principali de frână, cilindri de
amortizare (componente ale vehiculelor), cilindri
de compensare pentru sistemele de frânare ale
vehiculelor, coloane de direcție pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru vehicule, coloane de
suspensie pentru vehicule, componente de frână
pentru vehicule, componente pentru caroserii de
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), conducte de combustibil pentru
vehicule, cotiere pentru scaune cu rotile,
covorașe adaptate pentru vehicule, discuri
de frână pentru vehicule, dispozitive antifurt
electronice pentru vehicule, dispozitive de
tractare din metal pentru vehicule, dispozitive
de reglare a presiunii frânelor hidraulice pentru
vehicule, elice pentru vehicule, etriere de frână
pentru vehicule, geamuri de vehicule, garnituri
pentru frână pentru vehicule, frâne cu disc, frâne
cu disc pentru vehicule terestre, frâne pentru roți,
frâne electronice pentru vehicule, frâne pentru
vehicule
16. Atlase, caiete de exerciții, diagrame, globuri
pământești, globuri terestre, hărți, hărți de
perete ilustrate de uz didactic, hărți geografice,
manuale didactice, materiale didactice din hârtie,
materiale educative tipărite, tabele aritmetice,
tabele tipărite, cutii pentru pictură (rechizite
școlare), modele tridimensionale de uz didactic,
probe biologice pentru microscoape (material
didactic), table școlare, tăblițe de scris pentru
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copii, table de mici dimensiuni, bandă pentru
legarea cărților, cerneluri, batoane corectoare,
creioane corectoare, creion corector, gume de
șters, markere cu ștergere uscată, radiere
electrice, radiere pentru cerneală, radiere-capac,
rezerve de gume pentru creioane, produse
pentru ștergere (articole de birou), ștergătoare
pentru table albe, bureți pentru șters tabla,
accesorii pentru creioane, batoane de cerneală,
carioci, caiete pentru caligrafie cu pensula,
caiete pentru caligrafie cu stiloul, carioci cu
vârf de fetru, cartușe de cerneală pentru
stilouri, cerneală de caligrafie, cerneală de
scris, cerneală pentru desen, cerneală pentru
instrumente de scris, cerneală pentru stilouri,
cerneluri pentru tușiere, creioane cu gumă,
creioane cu mină colorată, creioane colorate,
creioane mecanice, creioane de desen, călimări,
cretă de scris, creion cu mină groasă (creioane
mecanice), cutii pentru stilou și creion, cutii
pentru stilouri și creioane, decorațiuni pentru
creioane, hârtie sugativă, mape pentru scris
(papetărie), instrumente de scris, markere cu
ștergere umedă, materiale textile pentru scriere
cu apă pentru exersarea caligrafiei, materiale
de desen pentru table școlare, mine pentru
creioane, mine pentru creioane mecanice, mine
de rezervă pentru creioane, penare, penare
din piele, penare rulabile, penițe (de scris),
pensulă pentru caligrafie, pensule de caligrafie,
pixuri cu bilă, pixuri cu gel, pixuri cu sclipici
(articole de papetărie), pixuri și stilouri, pixuri
și stilouri (articole de birou), timbre poștale,
protecție de buzunar pentru stilou, rezerve
pentru markere, rezerve pentru pixuri cu bilă,
rezerve pentru stilou, seturi de creioane, seturi
de instrumente de scris, seturi de pixuri cu
bilă și creioane, seturi de stilou, ștampile de
cauciuc, ștampilă datieră, ștampilă de cauciuc
pentru documente, stilou cu cerneală uv, stilouri,
stilouri (articole de scris), stilouri cu vârfuri
poroase, stilouri de oțel, stilouri fără cerneală,
stilouri marker pentru piele, stilouri pensulă,
sugativă, suporturi atașate la instrumentele de
scris pentru a fi mai ușor de folosit, suporturi
pentru agățat pensule de scris, suporturi pentru
așezarea verticală a stilourilor, suporturi pentru
așezarea orizontală a stilourilor, suporturi pentru
creioane, suporturi pentru creioane și stilouri,
suporturi pentru markere, suporturi pentru
pensule de scris, suporturi tip pahar pentru
creioane, tocuri, ștampile de datare, ștampile
de marcare, ștampile de numerotare, tușiere,
truse de creioane, tușuri pentru ștampile, vârfuri
pentru pixuri cu bilă, agende, agende de birou,
agende de buzunar, agende de planificare
pentru birou, agende folosite în papetărie,
agende săptămânale, agrafe de birou pentru

hârtie, agrafe de prindere pentru instrumente
de scris, agrafe pentru hârtie (papetărie),
articole de papetărie parfumate, articole de
papetărie pentru birou, articole de papetărie
pentru petreceri, articole de papetărie pentru
scris, articole de papetărie, confecționate din
hârtie, ascuțitori de creioane, ascuțitori pentru
creioane, mecanice, autocolante (articole de
papetărie), batoane de vopsea, benzi adezive,
benzi corectoare (articole de birou), benzi
elastice pentru birou, bibliorafturi, blocnotes de
birou, articole de birou (cu excepția mobilelor),
blocnotesuri, blocnotesuri adezive, blocnotesuri
de notițe, blocnotesuri ilustrate, blocnotesuri
pentru notițe, blocuri (papetărie), caiete, caiete
cu spirală, caiete de notițe, caiete de scris, caiete
școlare, calendare de birou, benzi din hârtie
sau cartele pentru înregistrarea programelor
de calculator, calendare de perete, calendare
tipărite, capse de birou, carioci cu vârf de
fibră, carnete cu foi detașabile, carnete de
chitanțe, carnete de notițe, carnețele, carnețele
de buzunar (papetărie), carnețele de notițe în
alb, călăreți pentru cartoteci, cărți cu nume,
cărți de desenat sau de scris, chitanțiere,
clasoare, clasoare pentru birou, clipsuri pentru
suporturi pentru ecusoane cu nume (articole
de birou, coli de hârtie pentru notițe, coperte
(papetărie), coperte de protecție pentru cărți,
coperte din piele pentru cărți, coperte (coperți)
din hârtie pentru cărți, coperte pentru agende,
coperte pentru caiete, coperte pentru caiete de
exerciții, coperți de dosar, cretă, creioane tip
carioca, cretă de marcare, cutii pentru articole
de papetărie, cutii pentru creioane, cutii pentru
dosare, decapsatoare, instrumente pentru
desen, dosare, dosare (papetărie), dosare cu
index, dosare cu inele, dosare din carton manila,
dosare expandabile, dosare expandabile din
hârtie, dosare pentru corespondență, dosare
pentru documente (papetărie), echere, echere
(rigle), echere pentru desen, etichete adezive,
etichete cu adrese, etichete de preț, etichete din
hârtie, fișe (papetărie), flip-charturi cu foi goale,
flip-charturi imprimate, folii pentru documente,
folii transparente (papetărie), folii transparente
din plastic, folioscop (flip book), hârtie adezivă
pentru luat notițe, hârtie autocopiativă fără
carbon, hârtie autocopiativă (papetărie), hârtie
cu antet, hârtie de blocnotes, hârtie de fax,
hărți de perete ilustrate, hârtie de copiat
(articole de papetărie), hârtie de scrisori, hârtie
fluorescentă, hârtie laminată, hârtie folosită în
industria artei grafice, hârtie milimetrică, hârtie
pentru etichete, hârtie pentru fotocopiere, hârtie
pentru plicuri, hârtie xerografică, hârtie pentru
scrisori (produse finite), insigne de hârtie, insigne
din carton, instrumente de desen pentru tabla
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școlară, instrumente de scris confecționate din
fibre, jurnale de buzunar, jurnale nescrise,
jurnale și agende, lipici cu sclipici (articole de
papetărie), litere și cifre adezive, mape, mape
de hârtie (papetărie), mape pentru documente,
mape tip servietă, markere cu vârf de fibră,
markere evidențiatoare, markere fluorescente,
markere pentru documente, materiale aromatice
pentru modelaj, minifelicitări, organizatoare
personale, organizatoare de birou, panglici
din hârtie creponată, articole de papetărie,
pernuțe adezive (articole de papetărie), pioneze
(papetărie), pioneze (metalice) pentru panouri
și table școlare, pioneze pentru panouri de
plută, piuneze pentru marcare (hărți), pixuri
colorate, planificatoare anuale, planificatoare
de perete, planificatoare lunare, planificatoare
zilnice, plannere de birou, planșete cu clamă
pentru hârtii, plicuri (papetărie), plicuri din plastic,
port-stilouri, cărți poștale, rame pentru fotografii,
rechizite școlare, registre, registre (contabilitate),
registre (cărți), rigle, rigle pentru desen, rigle
negradate, rigle pentru desen tehnic, rigle pentru
tablă de scris, furnituri pentru scris, sclipici
pentru papetărie, semne de carte, semne de
carte din hârtie, semne de carte din piele,
semne de carte pentru documente (stegulețe
de marcare), separatoare pentru dosare, seturi
de birou, sisteme de indexare cu cartonașe,
șabloane (papetărie), șabloane pentru litere,
șabloane pentru pictură pe față, suporturi cu
sertare pentru articole de papetărie (birotică),
suport de birou rotativ pentru a nota și păstra
informații de contact, suporturi de ștampile
pentru documente, suporturi de birou pentru
documente, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi pentru accesoriile de birou,
suporturi pentru agrafe de hârtie, suporturi
pentru benzi adezive, suporturi pentru blocnotes,
suporturi pentru calendare, suporturi pentru
calendare de birou, suporturi pentru capsatoare,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
cretă, suporturi de ștampile, suporturi pentru
corespondeță, ștampile de birou, ștergătoare de
penițe, suporturi pentru dosare, suporturi pentru
foi de scris, suporturi pentru scrisori, suporturi
pentru stilouri și creioane, suporturi separatoare
pentru corespondeță și notițe, suporturi-presă
pentru cărți, table de scris albe, table magnetice
pentru planificarea activităților și a programărilor,
table pentru luat notițe (articole de birou),
tablete de ceară pentru sigilii, indicatoare
neelectronice pentru arătat la tablă, tăvi de birou
pentru documente, carton, carton colorat (carton
colorat), carton tare, cartonașe pentru notițe în
alb, coli de hârtie (papetărie), foi volante, hârtie,
hârtie adezivă, hârtie cerată, hârtie de imprimat,
hârtie fină, aplicații din hârtie, aplicatoare de

vopsea sub formă de bureți, benzi de hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, cadre din hartie pentru rame fotografice,
carduri cu mostre de culori, ceară de modelat,
cu excepția celei de uz dentar, clipsuri magnetice
pentru suporturi de pensule, compasuri de
trasat, creioane, creioane acuarelă, creioane
de ardezie, creioane pastel, creioane pentru
artiști, cretă colorată, creioane de cărbune,
cărbune pentru artiști plastici, cărți de desen,
cretă de desen, cretă pentru artiști plastici, cretă
pentru litografie, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, decorațiuni din hârtie pentru alimente,
cutii pentru vopsele și pensule, decupaje
ștanțate din hârtie, furnituri pentru desen, florare,
foi de plastic autoadezive pentru acoperirea
polițelor, folii din plastic adezive pentru fotografii,
aparate pentru montaj fotografic, funde din
hârtie, funde din hârtie pentru ambalat cadouri,
hârtie caligrafică, hârtie creponată, hârtie cu
strat cretat, hârtie de uz artistic, imprimeuri
pe pânze, hârtie pentru desen, materiale de
modelare pentru artiști plastici, materiale pentru
artiști plastici, materiale plastice pentru modelaj,
nisip colorat pentru artizanat, ornamente de
hârtie pentru torturi, palete de culori, pantografe
(instrumente de desen), paravane pentru desen,
pasteluri, pasteluri (creioane), pasteluri pe
bază de ulei, pastă de modelat, pensule,
pensule pentru aplicarea vopselelor, pensule
pentru decoratori, pensule pentru desen, pietre
litografice, planșe pentru acuarele, planșe pentru
desen, planșe pentru gravat, plăcute pentru
șabloane, pânze pentru pictură, pânze pentru
artiștii plastici, planșete de desen, role pentru
aplicarea vopselei, seturi de pictură pentru
artiști, seturi de pictură pentru copii, stilouri cu
cerneală chinezească, stilouri de gravură, stilouri
de desen cu tuș, șervețele, truse de desen,
acuarele, decupaje din hârtie, desene grafice,
figurine din hârtie, figurine din carton, picturi,
picturi (tablouri) înrămate sau nu, portrete, picturi
și lucrări caligrafice, schițe, ghirlande de hârtie,
pungi de gunoi din hârtie, prosoape din hârtie,
prosoape de hârtie, role de bucătărie (hârtie),
șervețele de hârtie, șervețele din celuloză,
șervețele de unică folosință, saci de gunoi din
hârtie sau din material plastic
18. Apărătoare pentru ochi (harnașament),
articole vestimentare pentru câini, botnițe,
centuri pentru câini, costume pentru animale,
geci pentru câini, haine de ploaie pentru
câini, hamuri (harnașament), jambiere pentru
animale, lese din piele, lese pentru animale, lese
pentru câini, lese pentru animale de companie,
îmbrăcăminte pentru animale, îmbrăcăminte
pentru câini, îmbrăcăminte pentru pisici,
încălțăminte pentru câini, zgărzi electronice
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pentru animale de companie, zgărzi pentru
animale, zgărzi pentru animale de companie,
zgărzi pentru câini, zgărzi pentru animale de
companie, care conțin informații medicale, zgărzi
pentru pisici, articole de voiaj, bagaje (pentru
călătorie), bagaje de mână, borsete, borsete
pentru bărbați, borsete și genți de purtat la
brâu, curele de bagaje cu încuietori, cutii de
machiaj, cutii de transport, geamantane, genți,
genți de călătorie, genți de lucru, genți de
muzică, genți de mână (poșete), genți de
mână pentru bărbați, genți de plajă, genți de
transport universale, genți de voiaj cu rotile,
genți de umăr pentru copii, genți din pânză,
genți flexibile pentru haine, genți impermeabile,
genți pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte
sport, genți sport de uz general, genți tip
sac, ghiozdane, ghiozdane școlare, huse pentru
bagaje, huse pentru încălțăminte, mini-rucsacuri,
portchei, portmonee de uz general, portmonee
de piele, portofele, inclusiv portcarduri, poșete,
rucsacuri, pungi personalizate suveniruri,
sacoșe de cumpărături din pânză, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe textile pentru cumpărături,
săculețe, săculețe cu cordon.
28. Aparate de interior pentru fitness, roți pentru
exerciții abdominale pentru fitness, aparate
pentru culturism, aparate pentru exerciții fizice,
aparate pentru genuflexiuni, aparate pentru
exerciții abdominale, aparate pentru obținerea
unei bune condiții fizice (de uz nemedical),
aparate pentru tonifierea corpului (exerciții
fizice), articole de gimnastică și de sport, articole
de sport, bare cu arc pentru exerciții fizice, bare
pentru exerciții, bănci de exerciții, bănci pentru
abdomene, bănci pentru ridicarea de greutăți,
benzi pentru exerciții, benzi elastice pentru
yoga, benzi de rezistență pentru întinderea
degetelor, benzi rulante pentru exerciții fizice,
blocuri yoga, cadre pentru genuflexiuni, coarde
de sărit, cochilii de protecție pentru sport,
curele pentru exerciţii pentru abdomen, discuri
pentru sport, echipamente pentru sport, genți
adaptate pentru transportul accesoriilor sportive,
greutăți de gleznă și încheietură pentru exerciții,
greutăți cu mânere pentru antrenament, greutăți
de încheietură pentru exerciții, greutăți pentru
picioare (articole de sport), greutăți pentru
picioare pentru exerciții, haltere, haltere pentru
ridicare de greutăți, huse adaptate pentru articole
de sport, harnașamente pentru utilizare în sport,
inele pentru sport, mănuși (accesorii de joc),
protecții de corp pentru sport, protecții de piept
pentru sport, protecții pentru gât folosite în
sport, seturi de bare pentru exerciții fizice,
tensionate cu arc, articole de farse sub formă
de gândaci în cutii, articole de petrecere sub

formă de jucării de dimensiuni mici, articole din
hârtie pentru petreceri, baloane pentru petreceri,
beteală pentru împodobirea pomului de crăciun,
bomboane explozive, cadouri surpriză pentru
invitați la petreceri, ciorapi pentru cadourile
de crăciun, clopoței pentru pomul de crăciun,
confeti, covorașe ornamentale pentru pomul
de crăciun, cutii muzicale de jucărie, decorații
festive, cadouri surpriză pentru invitații la
petreceri și pomi de Crăciun artificiali, decorații
pentru pomul de Crăciun (altele decât cele
comestibile sau pentru iluminat), decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, dinți
de vampir de jucărie, dinți falși (articole
de petrecere sau carnaval), farse (articole
de joacă), globuri cu zăpadă de jucărie,
globuri de sticlă cu zăpadă în interior, jucării
fantezie sonore pentru petreceri, măști de
Halloween, măști de carnaval, măști de jucărie,
măști de teatru, măști din hârtie, ornamente
muzicale pentru pomul de crăciun, ornamente
pentru pomul de crăciun, ornamente pentru
pomul de Crăciun (cu excepția articolelor de
iluminat și a dulciurilor), ornamente pentru
pomul de Crăciun necomestibile, ornamente
pentru suportul pomului de crăciun, panglici
decorative (articole pentru petrecere), petarde
(articole pentru petreceri), pocnitori de crăciun,
pocnitori pentru petreceri, pomi de Crăciun
artificiali, pomi de Crăciun de jucărie, pomi
de Crăciun din materiale sintetice, pălării de
petrecere, pălării din hârtie (articole pentru
petreceri), pălării din hârtie pentru petreceri,
pălării din plastic pentru petreceri, pălării pentru
carnaval, păpuși de crăciun, suporturi de
lumânări pentru brazi de crăciun, suporturi
pentru pomi de crăciun, zăpadă artificială pentru
pomul de crăciun, trambuline, trambuline pentru
sport, trambuline (pentru gimnastică), trambuline
pentru antrenament, trambuline (articole de
sport).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online în legătură şi servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu:
butelii din metal pentru gaz, butelii metalice
pentru gaz comprimat, butelii din metal pentru
depozitarea combustibilului, butelii din metal
pentru gaz sub presiune, butelii confecționate
din metal pentru gaz sub presiune, butelii
(containere) metalice pentru gaz comprimat sau
aer lichid, butelii metalice pentru gaz sau lichide
sub presiune, vândute goale, bare de tăiat
(scule de mână), cazmale, cazmale (unelte),
clești de tăiat crengi (cu acționare manuală),
clește pentru crotaliat, inele pentru coase,
coase acționate manual, instrumente pentru
culesul fructelor, cultivatoare de grădină cu trei
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dinți, cultivatoare manuale pentru grădinărit,
cuțite de grădinărit, cuțite pentru altoit, cârlige
manuale, dispozitive de pulverizare neelectrice
care pot fi purtate în spate, dispozitive de
tăiat garduri vii (unelte acționate manual),
dispozitive pentru răspândirea îngrășămintelor
(manuale), dispozitive pentru netezit gazonul
(operate manual), extractoare (scule), ferăstraie
de elagaj (acționate manual), foarfece de elagaj,
foarfece de emondaj, foarfece de grădină,
foarfece pentru ikebana, foarfeci de grădină,
furci de fân, furci de grădină, furci de mână
(unelte manuale), furci pentru grădină, furci
pentru săpat, de uz agricol, greble, greble
pentru gazon (doar cele manuale), greble
pentru gazon (unelte acționate manual), unelte
manuale de grădinărit, greble (unelte manuale),
lopeți (unelte manuale), lopățele de grădina,
mașini de tuns gazon (instrumente manuale),
mașini de tuns (unelte acționate manual), mașini
de pulverizare (unelte acționate manual) în
scopul de pulverizare insecticid, mașini de
tăiat garduri vii (unelte acționate manual),
mistrii, mistrii cu vârf ascuțit, motocultoare
(unelte acționate manual), mânere pentru
coase, prășitori, pulverizatoare (scule acționate
manual) pentru grădină, pentru pulverizarea
erbicidelor, pulverizatoare (dispozitive acționate
manual) pentru uz menajer, pentru pulverizarea
erbicidelor, pulverizatoare agricole (acționate
manual), pulverizatoare pentru utilizare în
agricultură (scule manuale), sape pentru
defrișare, scarificatoare acționate manual, scule
pentru prășit (unelte manuale), seceri cu
mâner scurt, seceră (unelte acționate manual),
semănători acționate manual, târnacop,
târnăcoape (unelte), unelte agricole manuale,
unelte de scos buruieni acționate manual,
unelte, acționate manual, pentru silvicultură,,
unelte de tăiat buruieni acționate manual,
unelte acționate manual pentru plantat bulbi,
tăvălugi pentru netezirea gazonului (unelte
acționate manual), cartușe de cerneală,
neumplute, pentru fotocopiatoare, cartușe de
toner, goale, pentru fotocopiatoare, copiatoare
(electrostatice), copiatoare (termice), adaptoare
pentru imprimante, cabluri pentru imprimante,
cartușe cu cerneală solidă pentru imprimante
cu jet (goale), cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimantele de calculator, cartușe de
toner (goale) pentru imprimantele cu laser,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, comutatoare imprimante,
hub-uri pentru imprimante, controlere pentru
imprimante cu porturi la comun, controlere
pentru imprimante cu laser, imprimante color,
imprimante color cu jet de cerneală, imprimante

color cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante
color digitale, imprimante cu imprimare prin
impact, imprimante cu laser pentru filme
uscate, imprimante cu jet de cerneală
pentru documente, imprimante cu porturi la
comun, imprimante de bilete, imprimante fără
impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante matriciale, imprimante pentru
calculator, imprimante optice, imprimante
scaner, camere foto cu scanare rapidă, scanere
3d, scannere portabile, aparate de formare
de imagini pentru amprente digitale, cititoare
de coduri optice, cititoare optice, mouse-
uri scaner, scaner de mână, scanere 3d
portabile, scanere electronice, scanere optice,
scannere grafice digitale, scanere pentru
digitizare, cablare de rețea, cabluri ethernet,
cabluri usb, cabluri audio, cabluri cu banda
plată, cabluri de telegraf electrice, cabluri de
telecomunicații, cabluri optice, cabluri pentru
modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri telefonice electrice, fibre
optice, fire de telefon, cabluri usb luminoase,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
video, amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
pentru căști, amplificatoare pentru chitară,
analizoare audio, aparate de înaltă fidelitate,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de înregistrare a vocii cu cip integrat, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de mixaj
(aparate audio), aparate de mixaj audio, aparate
de procesare audio, aparate digitale de redare
a sunetului, aparate digitale de redare de benzi
audio, , aparate de transmisie și recepție pentru
radiodifuziune, aparate de securitate pentru
procesarea semnalelor audio, aparate digitale
de redat muzica, aparate digitale de înregistrare
a sunetului, aparate electronice audio, aparate
mobile de recepție radio, aparate pentru
antibruiaj, aparate mobile de transmisie radio,
aparate pentru efecte audio, aparate portabile de
înregistrare de sunet, aparatură audio, aparate
stereo pentru vehicule, boxe de calculator, boxe
de monitor, boxe fara fir, boxe portabile, boxe
pentru conferințe video, boxe pentru aparate
de redare cu disc, bureți pentru căști, butoane
pentru microfon, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri pentru boxe, casetofoane, casti fara
fir, căști, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști antifonice, căști audio, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști auriculare, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști in-ear, căști pentru muzică,
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căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile, căști
stereo, difuzoare fără fir, dictafoane, difuzoare,
console de mixaj audio, console pentru căști,
cuploare acustice, cutii pentru mp3 player, cutii
pentru căști, difuzoare personale, digitizoare
audio, doze pentru chitare, echipamente audio
pentru automobile, echipamente de audio
portabile, echipamente pentru audioconferințe,
echipamente pentru efecte muzicale electrice
și electronice, egalizatoare (aparate audio),
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, huse de
protecție pentru playere mp3, magnetofoane
cu casete audio, megafoane, microfoane,
microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, microfoane pentru aparate de jocuri
video de larg consum, minicăști de urechi,
mixere audio, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, mp3-playere, mufe pentru microfon,
pedale pentru controlul volumului, pedale
wah-wah, pedale pentru efecte electronice
destinate utilizării cu amplificatoare de sunet,
playere de muzica portabile, plăci de circuite
audio, portavoce, prize duble pentru căști,
procesatoare de efecte de chitară, procesoare
de sunet, proiectoare audio, radiocasetofoane,
aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio pentru vehicule, radio cu ceas
deșteptător, radiocasetofoane portabile, radiouri,
radiouri alimentate cu energie solară, radiouri
portabile, raportoare pentru alinierea cartușelor,
receptoare audio, receptoare radio, rezonatoare,
selectoare de canale radio, suporturi pentru
boxe, suporturi de fixare pentru difuzoare,
afisaje electronice, afișaje pentru vehicule,
amplificatoare video, aparate cinematografice,
aparate de proiectare de fotografii, aparate
de prelucrare a imaginilor, aparate de redare
video, aparate de înregistrare video pentru
mașină,, aparate de înregistrare video pentru
vehicule, aparate de înregistrări de filme,
aparate tv, aparate de supraveghere vizuală,
aparate digitale de înregistrare video, aparate
pentru efecte video, aparate video, aparatură
tv de recepționare prin satelit, camere de
televiziune, camere video digitale, camere video
de supraveghere, camere video 360º, camere
video portabile, controlere pentru monitoare
video, convertoare pentru televiziune prin cablu,
convertizoare standard de televiziune, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la
jocuri video, căști de vizualizare monoscopică
în 2d, căști de vizualizare monoscopică, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare stereoscopică în 3d, căști
pentru realitate virtuală, decodoare pentru
televizoare, digitizoare video, dispozitive de

afișaj electronice, dispozitive de înregistrare tv,
dispozitive de afișare de imagini holografice
montate pe cap, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj hud),
ecrane, echipamente video, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, ecrane
cu cristale lichide (lcd) pentru sisteme home
cinema, ecrane cu diode emițătoare de lumină,
ecrane de afișare, ecrane de afișaj cu leduri
(led), ecrane de afișare cu cristale lichide, ecrane
de afișare video care se poartă în combinație
cu hainele, ecrane lcd de dimensiuni mari,
ecrane de computer, ecrane de proiecție, ecrane
de proiecție pentru filme artistice, ecrane de
televizor, ecrane fluorescente, ecrane optice
pentru vizualizare, ecrane interactive cu imagini
grafice, ecrane tactile, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, ecrane video, filtre optice
pentru ecrane, filtre pentru ecrane de televizor,
filtre pentru televizoare, firme de neon, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
huse pentru aparate cinematografice, huse de
protecție pentru cititoare de cărți electronice,
lcd (ecrane cu cristale lichide), lanternă magică,
lentile pentru film, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, lentile pentru
proiectarea diapozitivelor, miniproiectoare,
mixere video, monitoare, monitoare color,
monitoare comerciale, monitoare cu ecran
plat, monitoare lcd, monitoare led, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare cu
ecran tactil, monitoare cu raport de aspect mare,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, obiective
pentru camere video, panouri , de afişaj
cu leduri (led), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișare electronice, panouri digitale,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri indicatoare, panouri informative digitale,
playere de discuri video, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
și recordere video combinate, procesoare
video, procesoare video care furnizează
vedere 360 de grade pentru un vehicul,
procesoare video pentru microscop, procesoare
videocolor, aparate de proiecție, proiectoare,
proiectoare LCD, proiectoare LCD (cu ecrane
cu cristale lichide), proiectoare cinematografice,
proiectoare de imagini, proiectoare digitale,
proiectoare portabile, rame foto digitale,
receptoare de televiziune 3D, receptoare video,
sisteme home cinema, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
suporturi adaptate pentru stocarea de aparate
video, suporturi pentru camere video, suporturi
pentru televizoare, televizoare, televizoare UHD



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
01/02/2021

(ultra înaltă definiție), televizoare cu dmb
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
diode electroluminescente (LED), televizoare cu
diode organice emițătoare de lumină (OLED-
uri), televizoare cu ecran cu cristale lichide
(LCD), televizoare cu plasmă, televizoare
cu proiecție laser, televizoare cu protocol
de identificare (IP - internet protocol),
televizoare de mașină, televizoare de înaltă
definiție (HDTV), televizoare digitale, televizoare
prevăzute cu aparate de înregistrare video,
terminale de afișare grafică, video recordere,
unități de afișare video, videoproiectoare,
videocasetofoane, aparate de fotografiat,
aparate de filmat ultrarapide, aparate de centrare
a diapozitivelor, aparate de fotografiat digitale,
aparate de lustruire pentru fotografii, aparate
de mărit (fotografie), aparate de redare a
imaginii, amplificatoare de frecvență audio,
amplificatoare de frecvență video, aparate
holografice, aparate de reproducere a filmelor,
aparate de redare cu bandă, baze pentru
difuzoare, baze portabile pentru difuzoare, cd-
uri de curățare a lentilelor laser, cititoare
cd portabile, coperte pentru cititoare de cărți
electronice, cutii pentru filme, cutii pentru lentile,
cutii pentru playere portabile multimedia, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, difuzoare fără
fir cuplabile, dispozitive de curățare pentru cd-
uri, dispozitive de derulare înainte a filmelor,
dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de înregistrare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,
dvd , playere, dvd playere portabile, echipament
de karaoke, echipament audio purtabil,
echipamente fotografice, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
huse pentru dvd playere, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, lentile, ochelari
3d, monitoare pentru tabletă, ochelari 3D pentru
televizor, player portabil multimedia, playere
mp4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere video, servere video digitale, sisteme
de vizualizare video, sisteme multi-cameră
pentru vehicule, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate stereo, telecomenzi pentru
televizoare, transmițătoare FM, unități de CD-
rom, unități pentru dvd-uri, unități de discuri
flexibile, unități de benzi magnetice, adaptoare
USB, agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate de înregistrare

de casete, benzi audio cu muzică, aparate
pentru curățarea mediilor de date magnetice și
optice, aparate electronice pentru identificarea
animalelor, benzi audio neînregistrate, benzi
codificate, benzi audio digitale fără conținut,
benzi de calculator, carcase pentru dischete,
carcase pentru dvd-uri, carcase pentru compact-
discuri, carduri codate magnetic pentru
transportul de date, carduri codificate folosite la
transferul electronic de fonduri, carduri codificate
magnetic pentru cadouri, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate
prin transfer electronic, carduri codificate utilizate
în efectuarea tranzacțiilor la punctele de
vânzare, carduri cu bandă magnetică, cd-rom-
uri fără conținut pentru înregistrare audio sau
video, cd-uri audio, casete audio, cititoare de
carduri cu circuite integrate, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), cititoare de carduri
de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (SD), cititoare de
carduri magnetice codate, cititoare de carduri
inteligente, compact discuri, dischete, discuri
audio, discuri codificate, dvd-uri, dvd-uri fără
conținut, dvd-uri inscriptibile fără conținut, discuri
pentru stocarea de date, discuri vinil (lp-uri),
dispozitive cu memorie, dispozitive de memorie,
dispozitive de memorie de firmware, dispozitive
de memorie flash portabile, dispozitive de
memorie pentru computere, dispozitive de
redare pentru casete, dispozitive pentru citirea
cardurilor, dispozitive de stocare de informații
(electrice sau electronice), huse pentru CD-uri,
huse pentru casete video, huse pentru discuri de
calculator, , memorie flash, stickuri de memorie,
memorii usb, memorii USB (neînregistrate),
suporturi de date cu microcircuit, suporturi
de date electronice, suporturi de date care
pot fi citite de mașini, suporturi de date
lizibile mecanic înregistrate cu ajutorul unor
programe, suporturi de date magnetice, suporturi
de stocare a datelor, suporturi de înregistrare
(optice), suporturi de înregistrare (magnetice),
suporturi digitale de înregistrare, suporturi optice
de date, unități de bandă magnetică pentru
computere, unități de memorie electronice,
unități de hard disk magnetice, unități de
discuri magnetice, unități de stocare (SSD),
unități de stocare hibride (SSHD), unități de
recuperare pentru protecția datelor, unități
de memorie semiconductoare, unități flash
USB cu microconectoare USB compatibile
cu telefoanele mobile, unități optice pentru
stocarea datelor, unități pentru copii de siguranță
pentru calculatoare, calculatoare de buzunar,
calculatoare grafice de buzunar, calculatoare
electronice de buzunar, dispozitive de calculat,
componente și piese de calculator, buffer
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(memorie intermediară) de calculator, carcase
de calculator, carduri ram (memorie cu acces
aleatoriu), carduri cu cip electronic, carduri de
expansiune, carduri cu microprocesor, cartele
video, carduri grafice, cipuri de multiprocesor,
cipuri electronice cu circuite integrate de
memorie, circuite logice, cititoare de compact-
discuri folosite la calculatoare, componente
electronice pentru calculatoare, componente
hardware cu memorie, componente pentru
calculatoare, controlere pentru calculatoare,
controlere pentru discuri dure, controlere video
grafice, discuri dure, dispozitive pentru controlul
mișcării, interfețe electronice pentru platforme de
simulatoare de mișcare, huse adaptate pentru
calculatoare, memorii optice, microprocesoare,
microprocesoare securizate, modemuri, module
de intrare/ieșire analogice, module de intrare/
ieșire digitale, module informatice, plăci anexe
pentru calculator, plăci cu circuite imprimate
adiționale, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, plăci de accelerare multimedia,
plăci de accelerare pentru calculator, plăci de
bază pentru calculatoare, plăci de bază, plăci
de rețea, plăci de sunet, plăci fiică, plăci
pentru PC, porturi paralele de calculator, porturi
seriale pentru calculator, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, unități centrale de procesare pentru
procesarea informațiilor, datelor, sunetelor sau
imaginilor, unități de disc fix, unități de disc
externe pentru calculatoare, unități pentru
discuri digitale, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, calculatoare, calculatoare ,
portabile, calculatoare centrale, calculatoare
personale, calculatoare electronice, calculatoare
de drum, modemuri pentru calculatoare, rețele
de calculatoare, cabluri pentru calculatoare,
calculatoare de proces, programe pentru
calculatoare, netbook-uri (calculatoare), tastaturi
de calculatoare, carduri pentru pc, componente
de calculator periferice fără fir, creioane
optice, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, echipamente de telefonie prin
calculator, mouse-uri pentru computer, mouse-
uri de calculator fără fir, mouse (periferice
de calculator), joystick-uri pentru calculator,
huse pentru protejarea calculatorului de praf,
huse pentru tastaturi de calculator, filtre pentru
ecrane de afișare, huse pentru CD-playere, huse
(adaptate) pentru calculatoare, rame pentru
monitoarele de calculator, scanere mobile pentru
documente, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi de mouse, tastaturi de calculator,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
tastaturi pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, terminale cu taste, terminale de date
vizuale, terminale grafice, touchpad-uri pentru
calculatoare, unități multidisc pentru computere

(juke-box), laptopuri convertibile, laptopuri,
laptopuri hibride, huse pentru laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, ceasuri inteligente,
agende electronice, amplificatoare, scanere
cu intrare și ieșire digitală, telefoane,
telefoane digitale, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane fixe, telefoane cu internet, telefoane
prin satelit, telefoane fără fir, telefoane de
mașină, huse pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, conectoare pentru telefoane,
baterii pentru telefoane, telefoane de conferință,
telefoane mobile braille, adaptoare pentru
telefoane, telefoane cu bandă triplă, telefoane
publice cu plată, tastaturi pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, difuzoare
pentru telefoane mobile, programe pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
telefoane mobile folosite în vehicule, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, , telefoane alimentate
cu energie solară, huse pentru telefoane
(special adaptate), dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, memorii externe pentru
telefoane celulare, aplicații software pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, încărcătoare de baterii
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pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate
auditive, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, folii de protecție cu cristale
lichide pentru , telefoane inteligente, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, software care permite
transmisia de fotografii către telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
aparate de telecomunicații destinate utilizării
cu rețele de telefoane mobile, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, software pentru jocuri pe calculator
destinate utilizării pe telefoanele mobile și
celulare, software de calculator pentru comanda
de la distanță a telefoanelor și posturilor
radiotelefonice, programe informatice și software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile, telefoane mobile cu
tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii cu
deficiențe de vedere sau de dexteritate, airbaguri
(dispozitive de protecție pentru automobile),
airbaguri pentru vehicule, alarme acționate
la distanță pentru vehicule terestre, alarme

antifurt pentru vehicule, alarme de siguranță
pentru vehicule, alarme pentru vehicule,
alarme pentru vehicule cu motor, alarme
sonore (antifurt) pentru vehicule, avertizoare
sonore pentru motociclete, avertizoare acustice
de marșarier pentru vehicule, cadre pentru
susținerea copiilor în vehicule, borduri de
siguranță din cauciuc pentru apărătoarele
mașinilor, borduri de siguranță din cauciuc pentru
apărătoarele camioanelor, claxoane de ceață
utilizate pentru vehicule, claxoane electrice
pentru vehicule, claxoane pentru automobile,
claxoane pentru motociclete, claxoane pentru
vehicule, dispozitive antifurt pentru automobile,
dispozitive antifurt pentru vehicule, dispozitive
de alarmă pentru vehicule, dispozitive de
poziționare pentru centurile de siguranță ale
pasagerilor, dispozitive de reținere utilizate
cu centuri de siguranță pentru vehicule,
dispozitive de securizare pentru copii utilizate
pentru scaunele de vehicule, dispozitive pentru
blocarea volanului, hamuri de siguranță pentru
copii, pentru scaune de vehicule, hamuri de
siguranță pentru scaune de vehicule, parbrize
tip duplex pentru vehicule, perne pentru scaune
de siguranță pentru vehicule, scaune de
siguranță pentru vehicule, scaune ejectabile
pentru vehicule, scaune gonflabile , pentru
vehicule, semnale de siguranță (acustice) pentru
vehicule, sisteme de alarmă de siguranță
pentru vehicule, sisteme de alarmă pentru
automobile, sisteme de alarmă pentru camioane,
sisteme de alarmă pentru vehicule terestre,
sisteme de alarmă profesionale pentru vehicule,
sisteme de avertizare antifurt pentru automobile,
suporturi pentru centuri de siguranță, arbori
de turbină (componente ale vehiculelor de
teren), automobile cu motor liniar de inducție,
compresoare pentru supraîncărcarea motoarelor
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
convertizoare hidraulice de cuplu pentru vehicule
terestre, cutii de transmisie automate pentru
vehicule terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, demaroare pentru vehicule terestre,
dispozitive de acționare de motor pentru
vehicule terestre, dispozitive de propulsie
pentru vehicule, dispozitive de postcombustie
pentru motoare de vehicule terestre, grupuri
motopropulsoare pentru vehicule terestre, inele
de cuplare (non electrice) (componente ale
motoarelor de vehicule terestre), lanțuri cu role
pentru vehicule terestre, manșoane de cuplare
(non electrice) (componente de motoare la
vehiculele terestre), mecanisme de acționare
de motor pentru vehicule terestre, mecanisme
de propulsie pentru vehicule terestre, motoare
cu benzină pentru vehicule terestre, motoare
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
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motoare cu gaz pentru vehicule terestre,
motoare cu turbină diesel pentru vehicule
terestre, motoare cu reacție pentru vehicule
terestre, motoare de vehicule pe două roți,
motoare diesel pentru vehicule terestre, motoare
electrice cu angrenaje pentru vehicule terestre,
motoare electrice pentru automobile, motoare
electrice pentru vehicule cu două roți, motoare
electrice pentru vehicule terestre, motoare
hidraulice rotative pentru vehicule terestre,
motoare liniare pentru vehicule terestre, motoare
pentru vehicule terestre, palete de turbine
sub formă de componente ale vehiculelor
terestre, pinioane de demaroare pentru vehicule
terestre, servomotoare pentru vehicule terestre,
statoreactoare pentru vehicule terestre, turbine
cu aburi pentru vehicule terestre, turbine
de aer dinamic pentru vehicule terestre,
turbine cu aer comprimat pentru vehicule
terestre, ambreiaje hidraulice pentru vehicule
terestre, airbaguri (dispozitive de protecție
pentru vehicule terestre), ambreiaje pentru
vehicule terestre, angrenaje cu roți pentru
vehicule terestre, angrenaje de marșarier pentru
vehicule terestre, angrenaje față, angrenaje
pentru vehicule, ansambluri de angrenaje pentru
vehiculele , terestre, ansambluri de osii ale
vehiculelor, apărătoare de lanț pentru vehicule,
apărătoare de noroi, apărătoare de noroi pentru
vehicule pe două roți, arbori de priză de putere
pentru vehicule terestre, arbori de transmisie
pentru vehicule terestre, arbori flexibili pentru
vehicule terestre, arcuri elicoidale (componente
ale sistemului de suspensie pentru vehiculele
terestre), arcuri lamelare (piese de suspensie
pentru vehicule terestre), arcuri de suspensie
pentru autovehicule, arcuri amortizoare pentru
automobile, arbori pentru vehicule terestre,
atașe, amortizoare pentru automobile, lanțuri
pentru automobile, șasiuri pentru automobile,
automobile și elemente de structură ale
acestora, axe cu pivot pentru încărcătoare
pentru vehicule, axe pentru vehicule terestre,
bandă derapantă pentru motociclete, bare de
remorcare, bare de torsiune pentru automobile,
bare de torsiune pentru suspensia vehiculelor
terestre, bare de tractare pentru remorci,
bene pentru vehicule, brațe pivotante (piese
de vehicule), butuci din spate, butuci frontali
pentru vehicule, cabine pentru vehicule, cadre
pentru vehicule motorizate cu două roți, cadre
pentru vehicule pe două roți, cadre pentru
vehicule terestre, capace pentru rezervoare de
combustibil pentru automobile, capace pentru
rezervor pentru vehicule terestre, capace pentru
transmisii la vehicule terestre, capote de
vehicule, caroserii blindate pentru vehicule,
carcase protectoare pentru motoare de vehicule

terestre, caroserii pentru autovehicule, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, centuri de
siguranță pentru vehicule și pentru automobile,
cilindri de ambreiaj pentru vehicule terestre,
cilindri de frână pentru vehicule terestre, circuite
hidraulice pentru automobile, coloane de direcție
întărite pentru vehicule, componente pentru
caroseria vehiculelor, convertizoare de cuplu
pentru automobile, convertizoare de cuplu
pentru vehicule terestre, cotiere pentru vehicule,
cuplaje hidraulice pentru vehicule terestre,
cuplaje de tip gheară pentru arborele vehiculelor
terestre, cuplaje pentru arbori pentru vehicule
terestre, cuplaje pentru vehicule terestre, curele
de transmisie (piese pentru mașini terestre),
curele de transmisie pentru acționarea de
vehicule terestre, cutii de angrenaje pentru
vehiculele terestre, cutii de transmisie pentru
vehicule terestre, cutii de viteze, cutii de
viteze automate pentru automobile, cutii de
viteze automate pentru vehicule terestre, cutii
de viteze pentru automobile, deflectoare de
lanț pentru vehicule, demultiplicatoare pentru
vehicule terestre, diferențialuri , pentru vehicule
terestre, discuri de ambreiaj acționate prin
fricțiune pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj, altele decât cele pentru vehicule
terestre, discuri de frână pentru vehicule terestre,
discuri pentru lagăre axiale de ambreiaj pentru
vehicule terestre, dispozitive antiderapante
pentru anvelope de autovehicule, dispozitive
de control de transmisii pneumatice pentru
vehicule terestre, dispozitive de cuplare utilizate
pentru autovehiculele terestre, dispozitive de
fixare a coșurilor de bebe în interiorul
vehiculelor, dispozitive de remorcare pentru
vehicule, distanțiere pentru roți, elemente de
fixare pentru apărătoare de noroi, etriere de
frână pentru vehicule terestre, frâne cu bandă
pentru vehicule terestre, frâne de direcție, frâne
hidraulice pe disc, frâne hidraulice pe jantă,
frâne hidraulice pe jantă pentru biciclete, frâne
pentru vehicule cu motor, frâne pentru vehicule
terestre, frână cu saboți pentru vehicule terestre,
garnituri de frână pentru vehicule terestre,
geamuri pentru automobile, grinzi de întărire
a plafonului caroseriei, hamuri de siguranță
pentru scaunele autovehiculelor, harnașamente
pentru scaune de mașină, huse adaptate pentru
automobile, huse adaptate pentru volane de
automobile, huse de scaune pentru automobile,
huse adaptate pentru volane de vehicule, huse
pentru locurile din spate la vehicule, huse
pentru scaune (ajustabile) pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, indicatoare
de direcție pentru vehicule, joystick-uri pentru
vehicule, indicatoare pentru indicarea direcției
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vehiculelor (cu excepția farurilor), lagăre de osie
pentru vehicule de teren, lame de schimb pentru
ștergătoarele de parbriz ale vehiculelor, lame
pentru ștergătoarele de parbriz, lanțuri cu eclise
folosite la transmisii (pentru vehicule terestre),
lanțuri de transmisie pentru vehicule terestre,
lanțuri de zăpadă pentru cauciucuri (pentru
vehicule), lanțuri pentru acționarea de vehicule
rutiere, lanțuri pentru anvelope (pentru vehicule
terestre), lanțuri pentru motociclete, lanțuri
pentru automobile (pentru condus), leviere
de frână pentru vehicule, luminatoare pentru
vehicule, lunete pentru automobile, îmbinări
universale pentru vehicule terestre, manete
de ambreiaj pentru vehicule terestre, manete
pentru schimbarea vitezelor pentru vehicule
terestre, mecanism de transmisie prin fricțiune
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acționare (pentru vehicule terestre), mecanisme
de ambreiaj pentru automobile, mecanisme
de deschidere de capote pentru vehicule,
mecanisme de schimbare a , angrenajelor
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
transmisie de putere pentru vehicule terestre,
mecanisme de transmisie pentru vehicule
terestre, mecanisme mecanice de transmisie
pentru vehicule terestre, mecanisme pentru
ridicarea geamurilor folosite la geamurile de
vehicule, monturi pentru faruri (componente
de motociclete), motoare cu angrenaje pentru
vehicule de teren, motoare de ventilator pentru
vehicule terestre, mânere de schimbător de
viteză pentru vehiculele terestre, mânere pentru
portiere de automobile, mânere rotative pentru
motociclete, nuci de rotire a volanului pentru
automobile, oglinzi pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare (piese pentru vehicule), oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, organe de transmisie
pentru vehicule terestre, osii de remorcă,
osii (piese pentru vehicule terestre), osii și
arbori cardanici pentru autovehicule, osii pentru
suspensii cu arcuri lamelare pentru vehicule,
osii pentru sisteme de suspensie cu arcuri
lamelare pentru vehicule, osii pentru sisteme de
suspensie pneumatice ale vehiculelor, panouri
adaptate pentru caroserii de vehicule, panouri
de ușă pentru vehicule, panouri de portiere
pentru vehicule terestre, parasolare și apărători
de soare pentru mașini motorizate, parasolare
pentru parbrizele automobilelor, parbrize pentru
automobile, parbrize, pavilioane culisante pentru
vehicule terestre, pedale de frână (componente
ale motocicletelor), pavilioane pentru automobile
decapotabile, pedale de frână pentru vehicule,
pedale de frână pentru vehicule terestre, piese
de transmisie de putere (curele) pentru vehicule
terestre, pinioane pentru vehicule terestre,

plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule
terestre, plăcuțe de frână pentru automobile,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, plăcuțe
de frână pentru vehiculele terestre, portbagaje
de acoperiș pentru automobile, portbagaje de
acoperiș pentru vehicule, portbagaje laterale
pentru motociclete, portbagaje pentru acoperișul
mașinilor, portbiciclete, portbagaje pentru
vehicule, portschiuri pentru vehicule, portiere
de autovehicule, protecții fabricate la comandă
pentru bare de protecție, protecții pentru
capotă ca părți structurale de vehicule, protecții
anti-șoc din metal pentru vehicule, profiluri
aerodinamice pentru vehicule terestre, protecții
împotriva zgârieturilor pentru mânere pentru
portiere de automobile, protectoare pentru faruri,
protectoare împotriva stropilor pentru vehicule,
protecții pentru jenți de vehicule, recipiente
adaptate pentru a fi utilizate în portbagajul
vehiculelor, retrovizoare, rezervoare , de
combustibil pentru vehicule terestre, rezervoare
nemetalice (piese de vehicule), rezervoare
metalice (piese de vehicule), roți (componente
ale vehiculelor terestre), rezervoare sub formă
de piese de sisteme de frânare pentru vehicule,
rezervoare sub formă de piese de ambreiaje
de vehicule terestre, roți de lanț pentru
vehicule terestre, roți de transmisie pentru
vehicule terestre, roți dințate pentru vehicule
terestre, saboți de frână pentru automobile,
saboți de frână pentru vehicule terestre,
saboți de frână pentru vehiculele terestre,
scaune de automobile, saci pentru picioare
adaptați pentru landouri, schimbătoare de viteze,
schimbătoare de viteză pentru automobile,
șasiuri articulate adaptate pentru utilizare cu
vehicule, șasiuri de motor, pentru vehicule
terestre, șasiuri de remorci pentru vehicule,
scrumiere pentru automobile, segmenți de frână
pentru automobile, semnale de direcție pentru
automobile, seturi de protecții pentru ax folosite
la vehiculele terestre, sisteme de acționare cu
came pentru autovehicule, sisteme de angrenaj
pentru vehiculele terestre, sisteme de frânare
pentru vehicule terestre, sisteme de suspensie
pentru automobile, sisteme de suspensie pentru
vehicule terestre, sisteme pentru depozitare
adaptate pentru a fi utilizate în vehicule cu
motor, spoilere pentru automobile, spoilere
pentru vehicule terestre, stabilizatoare pentru
atelaje utilizate pentru autovehiculelor terestre,
suporturi de biciclete pentru vehicule, suporturi
pentru bagaje fixate pe capotă, ștergătoare
de faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare
de parbriz (piese pentru vehicule), ștergătoare
de parbriz pentru automobile, suporturi pentru
plăcuțe de înmatriculare, suspensii pentru roți,
tablouri de bord pentru automobile, tambururi
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de frână pentru vehicule terestre, tetiere pentru
scaune pentru automobile, tije cu canelură
(piese de angrenaje de vehicule terestre),
tije cu canelură de glisare (componente de
angrenaje de vehicule terestre), tije cu canelură
pătrate (componente de angrenaje de vehicule
terestre), transmisii (componente ale vehiculelor
terestre), transmisii articulate pentru vehicule
terestre, transmisii cu dublu ambreiaj pentru
vehicule terestre, transmisii cu viteză variabilă
pentru vehicule terestre, transmisii de acționare
pentru vehicule terestre, transmisii de putere
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
de putere pentru vehicule terestre, transmisii
diferențiale pentru vehicule terestre, transmisii
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
mecanice pentru vehicule terestre, transmisii
pentru deplasarea în marșarier pentru vehicule
terestre, , transmisii planetare pentru vehiculele
terestre, transmisii prin roți dințate pentru
vehiculele terestre, trape de aerisire pentru
vehicule, treapte de atașare la vehicule terestre,
trepte (piese pentru vehicule terestre), uși de
portbagaj, volane (componente ale vehiculelor),
volane pentru vehicule, antiderapante pentru
roți de vehicule, anvelope (pneuri), anvelope
pentru vehicule, bandaje de roți pentru
vehicule, benzi antistatice pentru vehicule,
benzi de rulare pentru pneuri, camere de aer
pneumatice pentru roți de vehicule, capace de
roți (pentru vehicule), accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, adaptoare pentru lamele
ștergătoarelor vehiculelor, arcuri de suspensie
pentru vehicule, arcuri amortizoare pentru
vehicule, arcuri elicoidale pentru suspensii
de vehicule, arcuri lamelare metalice pentru
suspensii de vehicule, arcuri pentru sisteme de
suspensie pentru vehicule, arcuri pneumatice
pentru amortizarea șocului la scaunul șoferului,
articole de fierărie pentru frâne (vehicule),
bare de torsiune pentru vehicule, bare
pentru scaun (piese de vehicule), benzi
parasolare pentru vehicule, bielete (piese
auto), brațe pentru ștergătoare de parbriz,
brichete electrice pentru vehicule terestre,
bucșe pentru vehicule, burdufuri ax planetar
pentru vehicule, burdufuri pentru schimbătoare
de viteză destinate autovehiculelor, bușoane
pentru rezervoarele de benzină ale vehiculelor,
cabluri de frână pentru vehicule, cadru de
tractare din metal pentru vehicule, capace pentru
rezervor pentru vehicule, caroserii, cilindri de
frână pentru vehicule, cilindri de roată pentru
vehicule, cilindri principali de frână, cilindri de
amortizare (componente ale vehiculelor), cilindri
de compensare pentru sistemele de frânare ale
vehiculelor, coloane de direcție pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru vehicule, coloane

de suspensie pentru vehicule, componente
de frână pentru vehicule, componente pentru
caroserii de vehicule, coloane de suspensie
(componente ale vehiculelor), conducte de
combustibil pentru vehicule, cotiere pentru
scaune cu rotile, covorașe adaptate pentru
vehicule, discuri de frână pentru vehicule,
dispozitive antifurt electronice pentru vehicule,
dispozitive de tractare din metal pentru vehicule,
dispozitive de reglare a presiunii frânelor
hidraulice pentru vehicule, elice pentru vehicule,
etriere de frână pentru vehicule, geamuri de
vehicule, garnituri pentru frână pentru vehicule,
frâne cu disc, frâne cu disc pentru vehicule
terestre, frâne pentru roți, frâne electronice
pentru vehicule, frâne pentru vehicule, atlase,
caiete de exerciții, diagrame, globuri pământești,
globuri terestre, , hărți, hărți de perete
ilustrate de uz didactic, hărți geografice,
manuale didactice, materiale didactice din hârtie,
materiale educative tipărite, tabele aritmetice,
tabele tipărite, cutii pentru pictură (rechizite
școlare), modele tridimensionale de uz didactic,
probe biologice pentru microscoape (material
didactic), table școlare, tăblițe de scris pentru
copii, table de mici dimensiuni, bandă pentru
legarea cărților, cerneluri, batoane corectoare,
creioane corectoare, creion corector, gume de
șters, markere cu ștergere uscată, radiere
electrice, radiere pentru cerneală, radiere-capac,
rezerve de gume pentru creioane, produse
pentru ștergere, ștergătoare pentru table albe,
bureți pentru șters tabla, accesorii pentru
creioane, batoane de cerneală, carioci, caiete
pentru caligrafie cu pensula, caiete pentru
caligrafie cu stiloul, carioci cu vârf de fetru,
cartușe de cerneală pentru stilouri, cerneală
de caligrafie, cerneală de scris, cerneală
pentru desen, cerneală pentru instrumente
de scris, cerneală pentru stilouri, cerneluri
pentru tușiere, creioane cu gumă, creioane
cu mină colorată, creioane colorate, creioane
mecanice, creioane de desen, călimări, cretă
de scris, creion cu mină groasă (creioane
mecanice), cutii pentru stilou și creion, cutii
pentru stilouri și creioane, decorațiuni pentru
creioane, hârtie sugativă, mape pentru scris
(papetărie), instrumente de scris, markere cu
ștergere umedă, materiale textile pentru scriere
cu apă pentru exersarea caligrafiei, materiale
de desen pentru table școlare, mine pentru
creioane, mine pentru creioane mecanice, mine
de rezervă pentru creioane, penare, penare
din piele, penare rulabile, penițe (de scris),
pensulă pentru caligrafie, pensule de caligrafie,
pixuri cu bilă, pixuri cu gel, pixuri cu sclipici
(articole de papetărie), pixuri și stilouri, pixuri
și stilouri (articole de birou), timbre poștale,
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protecție de buzunar pentru stilou, rezerve
pentru markere, rezerve pentru pixuri cu bilă,
rezerve pentru stilou, seturi de creioane, seturi
de instrumente de scris, seturi de pixuri cu
bilă și creioane, seturi de stilou, ștampile de
cauciuc, ștampilă datieră, ștampilă de cauciuc
pentru documente, stilou cu cerneală UV, stilouri,
stilouri (articole de scris), stilouri cu vârfuri
poroase, stilouri de oțel, stilouri fără cerneală,
stilouri marker pentru piele, stilouri pensulă,
sugativă, suporturi atașate la instrumentele de
scris pentru a fi mai ușor de folosit, suporturi
pentru agățat pensule de scris, suporturi pentru
așezarea verticală a stilourilor, suporturi pentru
așezarea orizontală a stilourilor, suporturi pentru
creioane, suporturi pentru creioane și stilouri,
suporturi pentru markere, , suporturi pentru
pensule de scris, suporturi tip pahar pentru
creioane, tocuri, ștampile de datare, ștampile
de marcare, ștampile de numerotare, tușiere,
truse de creioane, tușuri pentru ștampile, vârfuri
pentru pixuri cu bilă, agende, agende de birou,
agende de buzunar, agende de planificare
pentru birou, agende folosite în papetărie,
agende săptămânale, agrafe de birou pentru
hârtie, agrafe de prindere pentru instrumente
de scris, agrafe pentru hârtie (papetărie),
articole de papetărie parfumate, articole de
papetărie pentru birou, articole de papetărie
pentru petreceri, articole de papetărie pentru
scris, articole de papetărie, confecționate din
hârtie, ascuțitori de creioane, ascuțitori pentru
creioane, mecanice, autocolante (articole de
papetărie), batoane de vopsea, benzi adezive,
benzi corectoare (articole de birou), benzi
elastice pentru birou, bibliorafturi, blocnotes de
birou, articole de birou (cu excepția mobilelor),
blocnotesuri, blocnotesuri adezive, blocnotesuri
de notițe, blocnotesuri ilustrate, blocnotesuri
pentru notițe, blocuri (papetărie), caiete, caiete
cu spirală, caiete de notițe, caiete de scris, caiete
școlare, calendare de birou, benzi din hârtie
sau cartele pentru înregistrarea programelor
de calculator, calendare de perete, calendare
tipărite, capse de birou, carioci cu vârf de
fibră, carnete cu foi detașabile, carnete de
chitanțe, carnete de notițe, carnețele, carnețele
de buzunar (papetărie), carnețele de notițe în
alb, călăreți pentru cartoteci, cărți cu nume,
cărți de desenat sau de scris, chitanțiere,
clasoare, clasoare pentru birou, clipsuri pentru
suporturi pentru ecusoane cu nume (articole
de birou, coli de hârtie pentru notițe, coperte
(papetărie), coperte de protecție pentru cărți,
coperte din piele pentru cărți, coperte (coperți)
din hârtie pentru cărți, coperte pentru agende,
coperte pentru caiete, coperte pentru caiete de
exerciții, coperți de dosar, cretă, creioane tip

carioca, cretă de marcare, cutii pentru articole
de papetărie, cutii pentru creioane, cutii pentru
dosare, decapsatoare, instrumente pentru
desen, dosare, dosare (papetărie), dosare cu
index, dosare cu inele, dosare din carton manila,
dosare expandabile, dosare expandabile din
hârtie, dosare pentru corespondență, dosare
pentru documente (papetărie), echere, echere
(rigle), echere pentru desen, etichete adezive,
etichete cu adrese, etichete de preț, etichete din
hârtie, fișe (papetărie), flip-charturi cu foi goale,
flip-charturi imprimate, folii pentru documente,
folii transparente (papetărie), folii transparente
din plastic, folioscop (flip book), hârtie adezivă
pentru luat notițe, hârtie autocopiativă fără
carbon, , hârtie autocopiativă (papetărie), hârtie
cu antet, hârtie de blocnotes, hârtie de fax,
hărți de perete ilustrate, hârtie de copiat
(articole de papetărie), hârtie de scrisori, hârtie
fluorescentă, hârtie laminată, hârtie folosită în
industria artei grafice, hârtie milimetrică, hârtie
pentru etichete, hârtie pentru fotocopiere, hârtie
pentru plicuri, hârtie xerografică, hârtie pentru
scrisori (produse finite), insigne de hârtie, insigne
din carton, instrumente de desen pentru tabla
școlară, instrumente de scris confecționate din
fibre, jurnale de buzunar, jurnale nescrise,
jurnale și agende, lipici cu sclipici (articole de
papetărie), litere și cifre adezive, mape, mape
de hârtie (papetărie), mape pentru documente,
mape tip servietă, markere cu vârf de fibră,
markere evidențiatoare, markere fluorescente,
markere pentru documente, materiale aromatice
pentru modelaj, minifelicitări, organizatoare
personale, organizatoare de birou, panglici
din hârtie creponată, articole de papetărie,
pernuțe adezive (articole de papetărie), pioneze
(papetărie), pioneze (metalice) pentru panouri
și table școlare, pioneze pentru panouri de
plută, piuneze pentru marcare (hărți), pixuri
colorate, planificatoare anuale, planificatoare
de perete, planificatoare lunare, planificatoare
zilnice, plannere de birou, planșete cu clamă
pentru hârtii, plicuri (papetărie), plicuri din plastic,
port-stilouri, cărți poștale, rame pentru fotografii,
rechizite școlare, registre, registre (contabilitate),
registre (cărți), rigle, rigle pentru desen, rigle
negradate, rigle pentru desen tehnic, rigle pentru
tablă de scris, furnituri pentru scris, sclipici
pentru papetărie, semne de carte, semne de
carte din hârtie, semne de carte din piele,
semne de carte pentru documente (stegulețe
de marcare), separatoare pentru dosare, seturi
de birou, sisteme de indexare cu cartonașe,
șabloane (papetărie), șabloane pentru litere,
șabloane pentru pictură pe față, suporturi cu
sertare pentru articole de papetărie (birotică),
suport de birou rotativ pentru a nota și păstra
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informații de contact, suporturi de ștampile
pentru documente, suporturi de birou pentru
documente, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi pentru accesoriile de birou,
suporturi pentru agrafe de hârtie, suporturi
pentru benzi adezive, suporturi pentru blocnotes,
suporturi pentru calendare, suporturi pentru
calendare de birou, suporturi pentru capsatoare,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
cretă, suporturi de ștampile, suporturi pentru
corespondeță, ștampile de birou, ștergătoare de
penițe, suporturi pentru dosare, suporturi pentru
foi de scris, suporturi pentru scrisori, , suporturi
pentru stilouri și creioane, suporturi separatoare
pentru corespondeță și notițe, suporturi-presă
pentru cărți, table de scris albe, table magnetice
pentru planificarea activităților și a programărilor,
table pentru luat notițe (articole de birou),
tablete de ceară pentru sigilii, indicatoare
neelectronice pentru arătat la tablă, tăvi de birou
pentru documente, carton, carton colorat (carton
colorat), carton tare, cartonașe pentru notițe în
alb, coli de hârtie (papetărie), foi volante, hârtie,
hârtie adezivă, hârtie cerată, hârtie de imprimat,
hârtie fină, aplicații din hârtie, aplicatoare de
vopsea sub formă de bureți, benzi de hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, cadre din hartie pentru rame fotografice,
carduri cu mostre de culori, ceară de modelat,
cu excepția celei de uz dentar, clipsuri magnetice
pentru suporturi de pensule, compasuri de
trasat, creioane, creioane acuarelă, creioane
de ardezie, creioane pastel, creioane pentru
artiști, cretă colorată, creioane de cărbune,
cărbune pentru artiști plastici, cărți de desen,
cretă de desen, cretă pentru artiști plastici, cretă
pentru litografie, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, decorațiuni din hârtie pentru alimente,
cutii pentru vopsele și pensule, decupaje
ștanțate din hârtie, furnituri pentru desen, florare,
foi de plastic autoadezive pentru acoperirea
polițelor, folii din plastic adezive pentru fotografii,
aparate pentru montaj fotografic, funde din
hârtie, funde din hârtie pentru ambalat cadouri,
hârtie caligrafică, hârtie creponată, hârtie cu
strat cretat, hârtie de uz artistic, imprimeuri
pe pânze, hârtie pentru desen, materiale de
modelare pentru artiști plastici, materiale pentru
artiști plastici, materiale plastice pentru modelaj,
nisip colorat pentru artizanat, ornamente de
hârtie pentru torturi, palete de culori, pantografe
(instrumente de desen), paravane pentru desen,
pasteluri, pasteluri (creioane), pasteluri pe
bază de ulei, pastă de modelat, pensule,
pensule pentru aplicarea vopselelor, pensule
pentru decoratori, pensule pentru desen, pietre
litografice, planșe pentru acuarele, planșe pentru
desen, planșe pentru gravat, plăcute pentru

șabloane, pânze pentru pictură, pânze pentru
artiștii plastici, planșete de desen, role pentru
aplicarea vopselei, seturi de pictură pentru
artiști, seturi de pictură pentru copii, stilouri cu
cerneală chinezească, stilouri de gravură, stilouri
de desen cu tuș, șervețele, truse de desen,
acuarele, decupaje din hârtie, desene grafice,
figurine din hârtie, figurine din carton, picturi,
picturi (tablouri) înrămate sau nu, portrete, picturi
și lucrări caligrafice, schițe, ghirlande de hârtie,
pungi de gunoi din hârtie, , prosoape din
hârtie, prosoape de hârtie, role de bucătărie
(hârtie), șervețele de hârtie, șervețele din
celuloză, șervețele de unică folosință, saci
de gunoi din hârtie sau din material plastic,
apărătoare pentru ochi (harnașament), articole
vestimentare pentru câini, botnițe, centuri pentru
câini, costume pentru animale, geci pentru
câini, haine de ploaie pentru câini, hamuri
(harnașament), jambiere pentru animale, lese
din piele, lese pentru animale, lese pentru câini,
lese pentru animale de companie, îmbrăcăminte
pentru animale, îmbrăcăminte pentru câini,
îmbrăcăminte pentru pisici, încălțăminte pentru
câini, zgărzi electronice pentru animale de
companie, zgărzi pentru animale, zgărzi pentru
animale de companie, zgărzi pentru câini,
zgărzi pentru animale de companie, care conțin
informații medicale, zgărzi pentru pisici, articole
de voiaj, bagaje (pentru călătorie), bagaje de
mână, borsete, borsete pentru bărbați, borsete
și genți de purtat la brâu, curele de bagaje cu
încuietori, cutii de machiaj, cutii de transport,
geamantane, genți, genți de călătorie, genți de
lucru, genți de muzică, genți de mână (poșete),
genți de mână pentru bărbați, genți de plajă,
genți de transport universale, genți de voiaj cu
rotile, genți de umăr pentru copii, genți din pânză,
genți flexibile pentru haine, genți impermeabile,
genți pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte
sport, genți sport de uz general, genți tip
sac, ghiozdane, ghiozdane școlare, huse pentru
bagaje, huse pentru încălțăminte, mini-rucsacuri,
portchei, portmonee de uz general, portmonee
de piele, portofele, inclusiv portcarduri, poșete,
rucsacuri, pungi personalizate suveniruri,
sacoșe de cumpărături din pânză, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe textile pentru cumpărături,
săculețe, săculețe cu cordon, aparate de
interior pentru fitness, roți pentru exerciții
abdominale pentru fitness, aparate pentru
culturism, aparate pentru exerciții fizice, aparate
pentru genuflexiuni, aparate pentru exerciții
abdominale, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), aparate pentru
tonifierea corpului (exerciții fizice), articole de
gimnastică și de sport, articole de sport, bare cu
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arc pentru exerciții fizice, bare pentru exerciții,
bănci de exerciții, bănci pentru abdomene,
bănci pentru ridicarea de greutăți, benzi pentru
exerciții, benzi elastice pentru yoga, benzi de
rezistență pentru întinderea degetelor, benzi
rulante pentru exerciții fizice, blocuri yoga,
cadre pentru genuflexiuni, coarde de sărit,
cochilii de protecție pentru sport, curele pentru
exerciţii pentru abdomen, discuri pentru sport,
echipamente pentru sport, , genți adaptate
pentru transportul accesoriilor sportive, greutăți
de gleznă și încheietură pentru exerciții, greutăți
cu mânere pentru antrenament, greutăți de
încheietură pentru exerciții, greutăți pentru
picioare (articole de sport), greutăți pentru
picioare pentru exerciții, haltere, haltere pentru
ridicare de greutăți, huse adaptate pentru articole
de sport, harnașamente pentru utilizare în sport,
inele pentru sport, mănuși (accesorii de joc),
protecții de corp pentru sport, protecții de piept
pentru sport, protecții pentru gât folosite în
sport, seturi de bare pentru exerciții fizice,
tensionate cu arc, articole de farse sub formă
de gândaci în cutii, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, articole din
hârtie pentru petreceri, baloane pentru petreceri,
beteală pentru împodobirea pomului de Crăciun,
bomboane explozive, cadouri surpriză pentru
invitați la petreceri, ciorapi pentru cadourile
de Crăciun, clopoței pentru pomul de Crăciun,
confeti, covorașe ornamentale pentru pomul
de Crăciun, cutii muzicale de jucărie, decorații
festive, cadouri surpriză pentru invitații la
petreceri și pomi de Crăciun artificiali, decorații
pentru pomul de Crăciun (altele decât cele
comestibile sau pentru iluminat), decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, dinți de
vampir de jucărie, dinți falși (articole de petrecere
sau carnaval), farse (articole de joacă), globuri
cu zăpadă de jucărie, globuri de sticlă cu
zăpadă în interior, jucării fantezie sonore pentru
petreceri, măști de halloween, măști de carnaval,
măști de jucărie, măști de teatru, măști din hârtie,
ornamente muzicale pentru pomul de Crăciun,
ornamente pentru pomul de Crăciun, ornamente
pentru pomul de Crăciun (cu excepția articolelor
de iluminat și a dulciurilor), ornamente pentru
pomul de Crăciun necomestibile, ornamente
pentru suportul pomului de Crăciun, panglici
decorative (articole pentru petrecere), petarde
(articole pentru petreceri), pocnitori de Crăciun,
pocnitori pentru petreceri, pomi de Crăciun
artificiali, pomi de Crăciun de jucărie, pomi
de Crăciun din materiale sintetice, pălării de
petrecere, pălării din hârtie (articole pentru
petreceri), pălării din hârtie pentru petreceri,
pălării din plastic pentru petreceri, pălării pentru
carnaval, păpuși de Crăciun, suporturi de

lumânări pentru brazi de Crăciun, suporturi
pentru pomi de Crăciun, zăpadă artificială pentru
pomul de Crăciun, trambuline, trambuline pentru
sport, trambuline (pentru gimnastică), trambuline
pentru antrenament, trambuline (articole de
sport).

───────

(210) M 2021 00719
(151) 01/02/2021
(732) IFN VIACONTO MINICREDIT

SA, CALEA MOSILOR NR. 21,
ET. 2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

viaconto.ro

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:bleumarin (HEX
#013A51), violet deschis (HEX
#CE4C71)

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

36. Servicii financiare, servicii de împrumuturi
financiare.

───────
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(210) M 2021 00720
(151) 01/02/2021
(732) SC COMPEXIN SA, DILIGENTEI

5, JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100575, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 21.03.01

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#00ca00)

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

42. Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei.

───────

(210) M 2021 00721
(151) 01/02/2021
(732) EATBLE HOSPITALITY HOLDING

S.R.L., SAT POPEŞTI, NR. 177F,
JUD. CLUJ, COMUNA BACIU,
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)
EATBLE

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

35. Publicitate, marketing online şi offline,
servicii de consiliere în afaceri privind francizele
în domeniul alimentar, administrarea afacerilor,
lucrări de birou.
41. Servicii de informare, consiliere în domeniul
alimentar (instruire), organizarea de activităţi,
spectacole, evenimente cu scop cultural,
educativ sau de divertisment.
43. Servicii de alimentaţie publică.

(210) M 2021 00722
(151) 01/02/2021
(732) AGRO LYA SRL, STR. LUMINII,

NR. 1, ZANESTI, JUD. NEAMT,
COMUNA ZANESTI, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR.21, APT.2,
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

LEONTHE

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01

(591) Culori revendicate:crem (RGB
183/146/106)

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

18. Genţi din piele naturală, curele şi centuri din
piele naturală, portofele şi portcarduri.
35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi offline cu produsele din clasa 18:
genţi din piele naturală, curele şi centuri din
piele naturală, portofele şi portcarduri, servicii de
comerţ cu mănuşi din piele.

───────

───────
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(210) M 2021 00723
(151) 01/02/2021
(732) MIHAI HUZĂU, STR. GEORGE

CALINESCU NR. 126, JUDETUL
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

ASOCIAȚIA APEL LA
ACȚIUNE CALL TO ACTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.01.23

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

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

35. Publicitate și marketing, lucrări de birou,
organizarea afacerilor, gestiunea afacerilor
comerciale, consultanță în afaceri, administrarea
afacerilor.
41. Evenimente cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, cursuri pentru copii și adulți,
conferințe cu scop cultural, educativ sau de
divertisment, divertisment, spectacole cu scop
cultural, educativ sau de divertisment.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
servicii de primire, îngrijire, asistență socială,
educațională, oferirea de servicii sociaIe pentru
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor
temporare sau permanente ale situațiilor de

risc în care se găsesc copii și persoanele
în dificultate, servicii sociale, servicii de
întrajutorare.

───────

(210) M 2021 00724
(151) 01/02/2021
(732) FRANCISC-MARIUS SZAKACS,

STR. PRINCIPALA NR. 99, SAT
CORNESTI, JUDETUL MURES,
COMUNA ADAMUS, MUREȘ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

FRANK RENOV DESIGN
CONFORTUL TĂU,

PASIUNEA NOASTRĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 07.01.08

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

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

37. Servicii de instalații, servicii lucrări de
construcții, servicii de finisaje interioare.

───────
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(210) M 2021 00725
(151) 01/02/2021
(732) SIMONA-DIANA BACIU, STR.

COL. FAGET NR. 11, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
DAN-OCTAVIAN BACIU, STR.
COL. FAGET NR. 11, JUDETUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

TRANSYLVANIA
COLLEGE FOUNDATION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.16

(591) Culori revendicate:vișiniu (RGB 110 25
32), roșu (RGB 193 39 44), gri (RGB
102 103 102)

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, publicații,
periodice, jurnale, ziare, buletine de știri,
broșuri, prospecte, cărți, formulare, hărți,
reviste, manuale, imagini, fotografii, calendare,
cataloage, material didactic sau pentru
învățământ, cărți școlare și culegeri de exerciții,
papetărie, adezivi pentru papetărie sau menaj,
articole de birou.
35. Publicitate și marketing, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou, administratea afacerilor, managementul
afacerilor, lucrări de birou, publicarea de texte
publicitare, scrierea de texte publicitare.
41. Educație, instruire, servicii de divertisment,
activități culturale și sportive, evenimente,
conferințe și expoziții cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, furnizarea de
publicații electronice online, servicii de informații,
cercetare, asistență și consultanță în domeniul
educației.

(210) M 2021 00726
(151) 01/02/2021
(732) ASOCIAȚIA APEL LA ACȚIUNE,

STR. HAM JANOS NR. 1,
JUDETUL SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

Ajutoarele lui Moș Crăciun

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 09.07.01

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

clase:
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
servicii de primire, îngrijire, asistență socială,
educațională, oferirea de servicii sociale pentru
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor
temporare sau permanente ale situațiilor de
risc în care se găsesc copii și persoanele
în dificultate, servicii sociale, servicii de
întrajutoare.

───────

───────
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(210) M 2021 00727
(151) 01/02/2021
(732) CARREFOUR (SOCIÉTÉ

ANONYME), 93 AVENUE DE
PARIS, MASSY, 91300, FRANȚA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011882,
ROMANIA

(540)

FILIERA CALITĂŢII ACT FOR
FOOD MAI BINE PENTRU
PRODUCĂTORI PENTRU

MEDIU PENTRU ANIMALE
ȘI PENTRU TINE ACȚIUNI
CONCRETE PENTRU CA

TU SĂ MĂNÂNCI MAI BINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.16

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
295 C, 292 C), verde (Pantone 390 C),
galben (Pantone 102 C), roșu (Pantone
032 C), alb

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi,
ouă, lapte si produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, unt, preparate culinare, carne si
peste, conservate, preparate pentru prepararea
supei, supe, piure de tomate, salate de
fructe, salate de legume, cărnuri sărate, ciorbe,
mezeluri, crustacee, nu vii, brânză, băuturi din
lapte, cu conţinut predominant de lapte.

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, îngheţate (ices), zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, mustar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (ice),
glazuri comestibile (edible ices), paste, produse
de asezonare, băuturi pe bază de cacao,
cafea, ciocolată, ceai, produse de cofetărie,
prăjituri de orez, ciocolată, condimente, ierburi
de grădină, conservate (asezonare), infuzii,
nu cele medicinale, băuturi de cacao cu
lapte, ciocolată cu lapte, pizza, quiches,
sandvişuri, fursecuri (cookies), torturi/prăjituri
(cakes), pesmeţi, produse de cofetărie.
31. Produse agricole, horticole şi forestiere (nici
pregătite, nici prelucrate), animale vii, fructe şi
legume proaspete, grăunţe (semințe), plante şi
flori naturale, hrană pentru animale, malţ, turbă
naturală, crustacee, vii, momeală de pescuit,
vie, grăunţe (cereale), plante proaspete, răsaduri
pentru plantare, arbori, fructe citrice proaspete,
plante uscate pentru decorare, nutret (fodder).
32. Bere, ape minerale şi gazoase, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte
produse/preparate pentru fabricarea băuturilor
nonalcoolice, limonade, nectaruri de fructe, apă
carbogazoasă (sodas), aperitive, nealcoolice.

───────

(210) M 2021 00728
(151) 01/02/2021
(732) BRB & AMC GUARD GROUP

SRL, STR. PRIVIGHETORII NR.
76 A, JUDETUL ILFOV, CLINCENI,
077025, ILFOV, ROMANIA

(540)
BRB&AMC GUARD GROUP

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
01/02/2021

(210) M 2021 00729
(151) 01/02/2021
(732) KOZZO BUSINESS PROTECT

S.R.L., STR. ANDREI MURESANU,
NR. 62, BL. R5, AP. 13, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

K KOZZO BUSINESS
PROTECT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03

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

clase:
45. Servicii de pază și securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii de pază și protecție, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii de
securitate fizică, servicii de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor.

───────

(210) M 2021 00730
(151) 01/02/2021
(732) CRISTIAN - ŞTEFAN FLEŞERIU,

STR. CIOCANULUI NR. 5,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA
TIBERIU GÂNDILĂ, STR. VICTOR
TORDOȘAN NR. 12, APT. 2,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA
LUCIAN RĂULEA, STR. DECEBAL
NR. 31, APT. 4, JUDETUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

LUMOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi.

───────
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(210) M 2021 00731
(151) 01/02/2021
(732) RUXANDRA CHIŞ, STR. DUNĂRII

NR.24, SC.1, ET.4, AP.15, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

SARINNI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor
terţi, în special articole de îmbrăcăminte pentru
femei, îmbrăcăminte de dormit, lenjerie intimă
de damă, lenjerie de corp, halate (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenţii de de
import-export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de magazin fizic sau on-line de comerţ cu
amănuntul şi/sau cu ridicată.

───────

(210) M 2021 00732
(151) 01/02/2021
(732) AGENTIA DE VANZARI SRL,

STR. ANTON BACALBASA NR. 1,
CAMERA 2, BL. 26, SC. 2, ET. 1,
AP. 20, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ANUNT MEDIU

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

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

───────

(210) M 2021 00733
(151) 01/02/2021
(732) AGENTIA DE VANZARI SRL,

STR. ANTON BACALBASA NR. 1,
CAMERA 2, BL. 26, SC. 2, ET. 1,
AP. 20, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Amediu

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administarea afacerilor, lucrări de birou.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
01/02/2021

(210) M 2021 00734
(151) 01/02/2021
(732) SWEETHEART DESSERTS

S.R.L., STR. AVIATIEI, NR. 72,
SC. 3, ET. 4, AP. 60B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Sweetheart DESSERTS

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 08.01.16;
08.01.17

(591) Culori revendicate:roşu, roz, portocaliu,
bleumarin, mov

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

30. Produse de cofetărie și înghețate, produse
de cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
din ciocolată, produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie care conțin gem, torturi,
prăjituri, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu brânză,
prăjituri cu cremă, prăjituri cu fructe, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
decorațiuni din bomboane.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, torturi, prajituri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, torturi, prajituri.

───────

(210) M 2021 00735
(151) 01/02/2021
(732) AG CAMO INTERNATIONAL

SRL, STR. PISCUL CRASANI NR.
43A, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4 , BUCURESTI, 040558,
ROMANIA

(540)

AG CAMO PASIUNEA
PRINDE VIATA

(531) Clasificare Viena:
03.07.01; 03.07.24; 29.01.03; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
articole de încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte şi părţi
ale acesteia, încălţăminte şi articole pentru
acoperirea capului.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), servicii de agenţie de informaţii
comerciale, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, furnizarea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială, compilarea de informaţii în baze
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de date computerizate, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, demonstraţii cu produse, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, servicii de
agenţie de import-export, servicii de informaţii
privind marketing-ul, marketing, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online
cu amănuntul, organizarea de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, servicii de comparare
a preţurilor, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, promovarea vânzărilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de bunuri
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri.

───────

(210) M 2021 00736
(151) 01/02/2021
(732) FREMANTLEMEDIA LIMITED, 1

STEPHEN STREET, LONDON,
W1T 1 AL, WIRRAL, MAREA
BRITANIE
19 TV LIMITED, 100 NEW BRIDGE
STREET, LONDON, EC4V 6JA,
WIGAN, MAREA BRITANIE

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L.,
BLD. CAROL I 54 SC.B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

SuperStar România

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

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

clase:
9. Înregistrări de sunete şi imagini pe orice
suport, aparate pentru transmitere de semnale
audio şi/sau video, înregistrări de filme şi
programe de televiziune, înregistrări de sunet
şi muzică, casete audio-video, compact discuri,
DVD-uri, înregistrări fonografice, CD-ROM-
uri, program pe calculator, software pentru
a permite încărcarea, postarea, prezentarea,
afişarea, etichetarea, blogging-ui, sharing-ul
sau furnizarea de materiale sau informaţii
electronice pe Internet sau alte reţele de
comunicaţii, software de jocuri pe calculator,
jocuri pe calculator, înregistrări video furnizate
de pe Internet, publicaţii electronice descărcabile
furnizate online din baze de date sau pe
Internet, publicaţii electronice în orice suport,
opere de artă descărcabile furnizate online din
baze de date sau de pe Internet, opere de
artă electronică în orice suport, screensavere
(captură de ecran), seturi de jocuri pe televizor
descărcabile, discuri laser, mousepad (suport
pentru mouse), software ce se poate descărca
pe telefoanele mobile, tablete şi alte dispozitive
mobile electronica software de calculator sub
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formă unei aplicaţii pentru dispozitive mobile şi
computere, aplicaţii cu jocuri pe calculator.
38. Difuzare de radio şi televiziune, difuzare
de programe de televiziune, radiodifuziune,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
de televiziune prin cablu, comunicare prin
telefon, Servicii telefonice interactive, servicii
de mesagerie/telefonică, servicii de comunicare
prin intermediul undelor radio, telefoanelor,
Internetului, reţelei mondiale web, cablului,
satelitului, microundelor şi reţelei electrice,
telefonie, postarea, etichetarea, blogging-ul şi
sharing-ul de imagini, grafică, sunet, text sau
informaţii audio-vizuale prin Internet sau altor
reţele de comunicaţii în scopuri educaţionale şi
de divertisment.
41. Servicii de divertisment, servicii de
divertisment cu caracter de producţie şi
sindicalizare de programe de televiziune şi
înregistrări audio şi/sau video furnizate prin
televiziune prin cablu, internet, video la cerere,
dispozitive mobile şi alte platforme de distribuţie,
servicii de publicare, divertisment, divertisment
online, activităţi sportive şi culturale, servicii
de jocuri electronice furnizate prin Internet,
furnizarea de publicaţii electronice oniine,
închirierea de înregistrări audio şi video,
programe de radio şi televiziune şi filme, servicii
de divertisment teatral, muzical, de televiziune
şi film, publicarea online de cărţi, texte şi
jurnale altele decât cele publicitare, furnizarea
de înregistrări video şi audio digitale (care nu
se pot descărca) prin/intermediul unei reţele
de calculatoare, cum ar fi Intemetul, furnizarea
de publicaţii electronice online (care nu se pot
descărca) din baze de date sau de pe Internet,
furnizare de imagini electronice şi opere de artă
(care nu pot fi descărcate) online din baze de
date sau de pe Internet, divertisment de teatru,
emisiuni de jocuri, servicii de divertisment pentru
televiziune care implică participarea publicului
telefonic, divertisment interactiv pentru utilizare
telefonului mobil, jocuri pe Internet, divertisment
în direct, organizarea, producerea şi prezentarea
spectacolelor în direct, formaţii, comedie şi dans
în direct, producţia de programe de televiziune
în direct, servicii de informare şi consultanţă cu
privire la cele menţionate anterior.

───────

(210) M 2021 00737
(151) 01/02/2021
(732) SC RIVIERA BIKE SRL, STR.

LT. MAJ.AV.TĂNASE BANCIU
NR. 12, JUDEŢ ILFOV, POPESTI
LEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

(540)

KAMRAD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.11.06

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
2347C), gri, alb

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 00738
(151) 01/02/2021
(732) GAMMAX IMPEX S.R.L., BDUL

ION MIHALACHE, NR.109, BLOC
13A, SC.2, AP.73, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011177, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12,
JUDEŢ MUREŞ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

SEATTECH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

20. Scaune ergonomice, scaune, scaune ca
mobilier de birou, scaune ergonomice fără
spătar cu reazem pentru genunchi, scaune
ergonomice pentru masajul pe scaun, birouri,
birouri (mobilier), etajere de birou, scaune de
birou, birou de scris, mobilier metalic de birou,
corpuri de birou independente, partiții de birou
mobile, mese pentru birouri, birouri modulare
(mobilier), birouri și mese, birouri cu înălțime
reglabilă, birouri mobile pentru scris, mobilier
pentru casă, birou și grădină, mese de scris
pentru birouri, ecrane (mobilier) pentru folosire
ca despărțitoare de încăperi în birouri, mobile de
birou, birouri portabile, suport pentru imprimantă
(mobilier), suporturi pentru brațe, tăvi pentru
tastatura de calculator, mobilă, mese, mese
pentru calculatoare (mobilă) / mese cu rotile
pentru calculatoare (mobilă).

───────

(210) M 2021 00739
(151) 01/02/2021
(732) GAMMAX IMPEX S.R.L., BDUL

ION MIHALACHE, NR.109, BLOC
13A, SC.2, AP.73, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011177, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12,
JUD. MURES, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

DESKTECH

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17

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

9. Unități cu difuzor pentru birou sau montat
în mașină pentru a permite folosirea unui
telefon mobil în modul hands-free, suporturi de
mouse, mouse-uri scaner, mouse (periferice de
calculator), mouse-uri pentru computer, mouse-
uri de calculator, mouse-uri de calculator fără
fir, dispozitive de sprijin pentru încheietura
mâinii folosite de utilizatorii de mouse-uri
de calculator, dispozitive de indicare electrice
cu senzor tactil, pentru calculatoare, care
înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive
de indicare electronice cu senzor tactil,
pentru calculatoare, care înlocuiesc mouse-
ul (touch pad), suporturi pentru televizoare,
suporturi pentru imprimantă, suporturi pentru
boxe, suporturi pentru microfoane, suporturi
pentru aparate de fotografiat, suporturi pentru
echipamente de calculator, suporturi de fixare
pentru difuzoare, suporturi de telefoane mobile
pentru bord, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, suporturi de
fixare adaptate pentru calculatoare, suporturi de
bord pentru dispozitive de navigație, suporturi
de montare pentru hardware de calculatoare,
suporturi de camere video montate pe căști,
suporturi de perete adaptate pentru ecrane de
televizor, suporturi cu trei picioare pentru aparate
de fotografiat, suporturi de încărcare fără fir
pentru telefoane inteligente, suporturi de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, suporturi de
fixare adaptate pentru monitoare de calculator,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
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în automobile, suporturi pentru încheietura
mâinii, folosite de utilizatorii de calculatoare,
taste pentru tastatură de calculator, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, dispozitive
de control pentru tastatura de calculator,
tastaturi, tastaturi multifuncționale, tastaturi fara
fir, tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
de calculatoare, suporturi de încheietură pentru
tastaturi, huse pentru tastaturi de calculator,
telefoane mobile cu tastaturi și numere mari
care ajută utilizatorii cu deficiențe de vedere sau
de dexteritate, căști audiovizuale pentru jocuri
video, căști pentru jocuri de realitate virtuală,
căști pentru aparate electronice portabile
pentru jocuri, microfoane pentru aparate de
jocuri electronice portabile, monitoare pentru
aparate de jocuri electronice portabile, ceasuri
inteligente, dispozitive portabile de urmărire a
activităţii, alarme acustice / alarme sonore,
adaptoare electrice, sonerii de alarmă, electrice,
alarme, dispozitive periferice pentru calculator,
calculatoare, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru calculatoarele tablete, magneţi
decorativi, detectoare, rame foto digitale,
agende electronice, pixuri electronice (unităţi
de afişare vizuală), traducătoare electronice de
buzunar, table electronice interactive, alarme
de incendiu, laptopuri, modemuri, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
mouse (periferice pentru calculatoare), mouse
pad-uri / suporturi pentru mouse, calculator
tip notebook, fotocopiatoare, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, ecrane
de proiecţie, aparate de proiecţie, folii de
protecţie adaptate pentru ecranele de calculator,
folii de protecţie adaptate pentru telefoanele
inteligente, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, huse
pentru laptopuri, telefoane inteligente.
11. Lămpi de birou, ventilatoare de birou cu
alimentare la usb, suporturi pentru lămpi, veioze
de noptieră, lămpi electrice, lămpi flexibile, lămpi
pentru cărți, lămpi de masă, lămpi de buzunar,
lămpi pentru iluminarea vehiculelor, aparate şi
instalaţii de aer condiţionat, aparate şi instalaţii
de iluminat, corpuri de iluminat pentru plafoane,
aparate de dezodorizare, nu cele pentru uz
personal, lămpi terapeutice, nu pentru scopuri
medicale, lămpi standard/ lămpi de podea,
umidificatoare, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare electrice pentru uz personal, lampi,
becuri, aparate de filtrare a apei
20. Scaune ergonomice, scaune, scaune ca
mobilier de birou, scaune ergonomice fără
spătar cu reazem pentru genunchi, scaune
ergonomice pentru masajul pe scaun, birouri,
birouri (mobilier), etajere de birou, scaune de

birou, birou de scris, mobilier metalic de birou,
corpuri de birou independente, partiții de birou
mobile (mobilier), mese pentru birouri, birouri
modulare (mobilier), birouri și mese, birouri cu
înălțime reglabilă, birouri mobile pentru scris,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mese
de scris pentru birouri, ecrane (mobilier) pentru
folosire ca despărțitoare de încăperi în birouri,
mobile de birou, birouri portabile, suport pentru
imprimantă, suporturi pentru brațe, tăvi pentru
tastatura de calculator, mobilă, mese, mese
pentru calculatoare (mobilă) / mese cu rotile
pentru calculatoare (mobilă).

───────

(210) M 2021 00740
(151) 01/02/2021
(732) ALEXANDRU DANIEL TRIFU,

STR VANATORULUI, NR 6A, JUD.
IALOMIŢA, MILOSESTI, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)
Zestrea Bărăganului

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

41. Servicii culturale, activități culturale,
organizarea de spectacole culturale, activități
sportive și culturale, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de activități culturale,
furnizare de activități culturale, ateliere
organizate în scopuri culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizarea
de spectacole în scopuri culturale, organizarea
de congrese în scopuri culturale, organizare
de demonstrații în scopuri culturale, organizare
de festivități în scopuri culturale, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, organizare
de expoziții în scopuri culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri în scopuri culturale, organizarea de
competiții în scopuri culturale, organizare de
evenimente în scopuri culturale, furnizare de
informații despre activități culturale, organizare
și coordonare de activități culturale, rezervare
de bilete la evenimente culturale, informare în
legătură cu activități culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
01/02/2021

organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educative, organizarea de seminarii în
materie de activități culturale, organizare de
conferințe în materie de activități culturale,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, organizare de expoziții în scopuri
culturale sau educative, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri culturale, organizare
de evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizare de
expoziții de animale în scopuri culturale sau
educative, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente culturale, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de
clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, furnizare de servicii
de vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive și
culturale

───────

(210) M 2021 00741
(151) 01/02/2021
(732) ASOCIATIA TRANSILVANIA IT,

BLD. NICOLAE TITULESCU NR. 4,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
ARIES TRANSILVANIA

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

35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor
41. Educație, instruire

───────

(210) M 2021 00742
(151) 01/02/2021
(732) BRAVO EUROPA SRL, STR.

MUNCII, NR. 55, JUD. CĂLĂRAŞI,
FUNDULEA, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(540)

BRAVO EUROPA
one dedicated team

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 27.05.24

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

clase:
6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie,
cabluri, fire și lanțuri, din metal, materiale
de sudură metalice, piulițe, buloane și brățări
metalice, încuietori și chei metalice, articole
de ambalat, de învelit și de balotat, din
metal, distribuitoare (dispensere) din metal, țevi,
tuburi și furtunuri și garnituri pentru acestea,
inclusiv supape, din metal, acoperișuri metalice,
acoperiri metalice, articole metalice folosite în
construcții, componente de construcții (metalice)
sub formă de plăci, componente metalice
pentru acoperiș, componente prefabricate
pentru construcții (metal), conducte metalice
de evacuare a apelor pluviale, console
metalice (construcții), căptușiri din metal,
cărămizi pentru construcții (metal), construcții cu
structuri metalice, feronerie pentru construcții,
foi metalice pentru acoperișuri, învelitori
metalice pentru acoperișuri, materiale metalice
pentru acoperișuri, materiale metalice pentru
construcție, panouri metalice pentru acoperișuri,
plăci metalice de construcție, structuri metalice,
tablă metalică pentru acoperiș, țevi de scurgere
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din metal, țigle metalice, versante metalice
pentru acoperiș.
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, statui și obiecte de artă din
piatră, beton și marmură, structuri și construcții
nemetalice transportabile, uși, porți, ferestre
și cadre nemetalice pentru ferestre, lemn și
lemn artificial, smoală, gudron, bitum și asfalt,
piatră, rocă, argilă și minerale, chit, pavaje
prefabricate, blindaje, nu din metal, acoperiri
nemetalice (construcții), acoperișuri din țiglă,
acoperișuri, nu din metal, armături nemetalice
pentru construcții, blocuri nemetalice pentru
construcție, elemente fabricate pentru construcții
(nemetalice), elemente prefabricate (nemetalice)
pentru construcții, elemente structurale de
susținere (nemetalice), materiale de construcție
nemetalice pentru acoperișuri, materiale de
construcții nemetalice, plăci pentru acoperiș
nemetalice, profile nemetalice de construcție,
țigle, țigle de acoperiș nemetalice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerţ cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje de construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
manuale pentru lucrări de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcții și elemente din metal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
de construcții și elemente din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
fierărie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de fierărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu containere, articole
de transport și ambalare din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu containere,
articole de transport și ambalare din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale neprocesate sau semi-procesate

din metal, cu utilizare nespecificată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal, cu
utilizare nespecificată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu statui și obiecte de
artă din metale comune, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu statui și obiecte de
artă din metale comune, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu structuri și construcții
metalice transportabile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu structuri și construcții
metalice transportabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cabluri, fire și lanțuri, din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cabluri, fire
și lanțuri, din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de sudură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de sudură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu piulițe, buloane și
brățări metalice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu piulițe, buloane și brățări metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încuietori și chei metalice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu încuietori și chei metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de ambalat, de învelit și de balotat,
din metal, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de ambalat, de învelit și
de balotat, din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu distribuitoare din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
distribuitoare din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu țevi, tuburi și furtunuri
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
din metal, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu țevi, tuburi și furtunuri și garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu acoperișuri metalice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu acoperișuri metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu acoperiri metalice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu acoperiri metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole metalice folosite în construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole metalice folosite în construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
componente de construcții (metalice) sub formă
de plăci, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu componente de construcții (metalice)
sub formă de plăci, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu componente metalice
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pentru acoperiș, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu componente metalice pentru
acoperiș, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu componente prefabricate pentru
construcții (metal), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu componente prefabricate
pentru construcții (metal), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conducte metalice de
evacuare a apelor pluviale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu conducte metalice de
evacuare a apelor pluviale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu console metalice
(construcții), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu console metalice (construcții),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căptușiri din metal, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu căptușiri din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cărămizi
pentru construcții (metal -), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cărămizi pentru construcții
(metal -), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu construcții cu structuri metalice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
construcții cu structuri metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu feronerie
pentru construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu feronerie pentru construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu foi
metalice pentru acoperișuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu foi metalice pentru
acoperișuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu învelitori metalice pentru acoperișuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
învelitori metalice pentru acoperișuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
metalice pentru acoperișuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale metalice
pentru acoperișuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale metalice
pentru construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale metalice pentru
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu panouri metalice pentru acoperișuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
panouri metalice pentru acoperișuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu plăci
metalice de construcție, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu plăci metalice de
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu structuri metalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu structuri
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tablă metalică pentru acoperiș,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu tablă
metalică pentru acoperiș, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu țevi de scurgere din
metal, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu țevi de scurgere din metal, servicii de vânzare

cu amănuntul în legătură cu țigle metalice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu țigle
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu versante metalice pentru acoperiș,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
versante metalice pentru acoperiș, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale și
elemente de construcție și edificare, nemetalice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu structuri și construcții nemetalice
transportabile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu structuri și construcții nemetalice
transportabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu chit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu chit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu acoperiri nemetalice
(construcții), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu acoperiri nemetalice (construcții),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu acoperișuri din țiglă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu acoperișuri din țiglă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acoperișuri, nu din metal, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu acoperișuri, nu din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
armături nemetalice pentru construcții, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu armături
nemetalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu blocuri nemetalice
pentru construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu blocuri nemetalice pentru
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu elemente fabricate pentru construcții
(nemetalice -), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu elemente fabricate pentru
construcții (nemetalice -), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu elemente prefabricate
(nemetalice-) pentru construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu elemente
prefabricate (nemetalice-) pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
elemente structurale de susținere (nemetalice
-), servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
elemente structurale de susținere (nemetalice
-), servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de construcție nemetalice pentru
acoperișuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale de construcție nemetalice
pentru acoperișuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de construcții
nemetalice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale de construcții nemetalice,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu plăci pentru acoperiș nemetalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu plăci pentru
acoperiș nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu profile nemetalice de
construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu profile nemetalice de construcție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
țigle, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu țigle, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu țigle de acoperiș nemetalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu țigle de
acoperiș nemetalice., servicii de intermediere
comercială, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comenzi online, realizare de târguri
și expoziții virtuale online cu scop comercial sau
publicitar, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare
37. Exterminări, dezinsecție și deratizare altele
decât pentru dăunătorii din agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură,
construcții și demolări de clădiri, extracție de
resurse naturale, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, lustruirea, instalarea,
întreținerea și repararea geamurilor, ferestrelor
și jaluzelelor, reparații și întreținere de clădiri,
construcții și reparații de clădiri, lucrări de
izolare a clădirilor (construcții), renovarea și
restaurarea clădirilor, instalarea acoperișurilor,
izolarea acoperișului, restaurare de acoperișuri,
servicii de instalare de acoperișuri, întreținerea
și repararea jgheaburilor de acoperiș, aplicarea
de acoperiri impermeabile pentru acoperișuri,
lucrări de realizare a învelitorilor de acoperiș,
servicii de instalare de materiale de construcții
și elemente din metal, reparații și lucrări
de întreținere de materiale de construcții și
elemente din metal, servicii de instalare de
țigle de acoperiș nemetalice, reparații și lucrări
de întreținere de țigle de acoperiș nemetalice,
servicii de instalare de țigle, reparații și lucrări
de întreținere de țigle, servicii de instalare
de acoperișuri din țiglă, reparații și lucrări de
întreținere de acoperișuri din țiglă, servicii de
instalare de acoperiri nemetalice (construcții),
reparații și lucrări de întreținere de acoperiri
nemetalice (construcții), servicii de instalare
de articole de fierărie, reparații și lucrări de
întreținere de articole de fierărie, servicii de
instalare de uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, reparații și lucrări
de întreținere de uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, servicii de instalare
de uși, porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre, reparații și lucrări de întreținere de

uși, porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre, servicii de instalare de materiale și
elemente de construcție și edificare, nemetalice,
reparații și lucrări de întreținere de materiale și
elemente de construcție și edificare, nemetalice,
servicii de instalare de țigle metalice, reparații
și lucrări de întreținere de țigle metalice,
servicii de instalare de materiale metalice pentru
acoperișuri, reparații și lucrări de întreținere de
materiale metalice pentru acoperișuri, servicii de
instalare de elemente metalice pentru fațade
de clădiri, reparații și lucrări de întreținere de
elemente metalice pentru fațade de clădiri,
servicii de instalare de componente din metal
pentru construirea fațadelor, reparații și lucrări
de întreținere de componente din metal pentru
construirea fațadelor, servicii de instalare de
componente metalice pentru acoperiș, reparații
și lucrări de întreținere de componente metalice
pentru acoperiș, servicii de instalare de articole
metalice folosite în construcții, reparații și lucrări
de întreținere de articole metalice folosite în
construcții, servicii de instalare de acoperișuri
metalice, reparații și lucrări de întreținere de
acoperișuri metalice., construcție de standuri
pentru târguri comerciale și expoziții.

───────

(210) M 2021 00743
(151) 01/02/2021
(732) DINO GRAPHICS, STR GARNITEI

3, BL 50, SC 2, AP 63, SECTOR 4, ,
BUCURESTI, 41955, ROMANIA

(540)

KING BBQ

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.07; 27.05.17; 24.09.03
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat,
mangal, cărbune pentru grătar.

───────

(210) M 2021 00744
(151) 01/02/2021
(732) AMALIA STANCIU, STRADA

POVERNEI NR 11-13 ETAJ 3
APARTAMENT 9 INTERFON 09,
BUCUREŞTI, 010641, ROMANIA

(540)

goli NUTRITION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.10; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roşu (HEX
#D7262E), alb (HEX #FFFFFF)

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

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

───────

(210) M 2021 00745
(151) 01/02/2021
(732) PESCAMANIA SRL, STR.

OCTAVIAN GOGA, NR. 49, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410221, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)
PESCAMANIA

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

22. Păr de animale, plase pentru hrănirea
animalelor / pentru fân, copertine din materiale
textile, copertine din materiale sintetice,
pungi (plicuri, săculeţi) din material textil,
pentru ambalat, aţă de legare, nemetalică,
pentru uz agricol, legături, nemetalice, saci
pentru cadavre, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor / hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice, păr
de cămilă, pânze pentru vele, frânghii pentru
tractarea maşinii, fibre de carbon pentru utilizare
la produsele textile, lână cardată, fibră din
nucă de cocos, coconi, lână pieptănată, cabluri
pentru atârnarea tablourilor, bumbac brut, câlţi
de bumbac, deşeuri de bumbac (smocuri) pentru
căptuşire şi umplutură, prelate pentru camuflaj,
puf (pene), cearşafuri pentru acoperit împotriva
prafului / cârpe de protecţie pentru podele
sau mobile, pene pentru pilote, pene pentru
capitonare, garnituri fibroase pentru nave, plase
de pescuit, lână organică, smocuri (umplutură),
fibre de sticlă pentru utilizare la produsele
textile, ierburi pentru capitonare, hamace, fibre
de cânepă, benzi din cânepă, saci pentru rufe
murdare, păr de cal, iută, capoc, benzi cu bride
pentru jaluzelele veneţiene / benzi cu bride
sau panglici din material textil pentru jaluzelele
veneţiene, pânză brută de in (in), puf de bumbac,
saci poştali, saci din plasă pentru spălarea
rufelor, ţarcuri din plasă pentru creşterea peştilor,
plase de camuflaj, năvoade, jaluzele exterioare
din material textile, materiale pentru ambalare
(amortizare, umplutură), nu din cauciuc, plastic,
hârtie sau carton, sfori pentru ambalare, frânghii
pentru ambalare, materiale de căptuşire, nu din
cauciuc, plastic, hârtie sau carton / umplere,
nu din cauciuc, plastic, hârtie sau carton, păr
de porc, fibre de plastic pentru utilizare la
produsele textile, taliane, rafie, fibră de rafie,
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scări de frânghie, frânghii, nemetalice, saci
pentru transportul şi depozitarea materialelor în
vrac, pânze cu rol de paraşută pentru ski sailing,
coarde pentru ridicarea geamurilor, rumeguş,
fire din deşeuri de mătase (deşeuri de mătase
brută) / deşeuri de mătase, alge marine pentru
umpluturi, sfori pentru legat snopi, lână de
tunsoare, mătase brută, ghemotoace de mătase,
sisal, chingi, nemetalice, pentru manipularea
încărcăturilor, laţuri (plase), benzi, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor / curele,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
paie pentru capitonare, împletituri din paie
pentru sticle / învelitori din paie pentru sticle /
ambalaje, din paie, pentru sticle, sfori, benzi
pentru legat via, fibre textile, fire, nemetalice,
pentru împachetare sau legare, câlţi, sfori din
hârtie, sfori pentru plase, lână pentru capitonare
(umplutură), prelate pentru vehicule, neformate,
fibre de sticlă din siliciu pentru utilizare la
produsele textile, vată pentru filtrare, vată
pentru capitonare şi de umplutură, capete de
ceară, sfoară pentru bici, aşchii de lemn, lână
de lemn, smocuri de lână, lână tratată sau
brută, benzi pentru împachetare sau legare,
nemetalice, plase pentru pescuit, plase de
pescuit comerciale, corturi pentru pescuitul cu
undița, prelate folosite la pescuitul cu undiță
25. Cizme pescărești, veste de pescar, pescar
(veste de -), ghete pentru pescuit, cămăși pentru
pescari, îmbrăcăminte pentru pescari, ghete
de pescuit, încălțăminte pentru pescuit, geci
de pescuit, cizme impermeabile pentru pescuit,
cizme de cauciuc pentru pescuit, articole care
servesc la acoperirea capului pentru pescuit
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, plase pentru pescuit,
mulinete pentru pescuit, gute de pescuit,
mincioguri de pescuit, harpoane pentru pescuit,
cârlige de pescuit, momeală pentru pescuit, nade
pentru pescuit, strune pentru pescuit, lansete de
pescuit, accesorii de pescuit, articole de pescuit,
echipament de pescuit, plute pentru pescuit,
plute de pescuit, momeală artificială pentru
pescuit, momeală de pescuit (sintetic), juvelnice
(unelte de pescuit), momeală artificială de
pescuit, genți adaptate pentru pescuit, harpoane
folosite la pescuit, senzori de mușcătură
(pescuit), vârtejuri (unelte de pescuit), hamuri
pentru pescuit, genți de pescuit, suporturi pentru
undițe de pescuit, lansete pentru pescuit la
muscă, fire tippet pentru pescuit, bărci gonflabile
pentru pescuit, cutii cu nade pentru pescuit
(articole de pescuit), cutii de insecte pentru
pescuit (articole de pescuit), monturi paternoster

pentru pescuit, nadă artificială de pescuit,
aparate indicatoare acustice folosite pentru
pescuit, plase pentru pescuitul cu undița, greutăți
din wolfram pentru pescuit, plase de pescuit în
acvariu, momeli pentru vânătoare sau pescuit,
tocuri pentru undițe de pescuit, muște artificiale
folosite pentru pescuit, cutii de ustensile pentru
pescuit, greutăți de plumb pentru pescuit, vergi
de pescuit pentru personalizare, vergi de undițe
pentru pescuit, alarme de mușcătură pentru
pescuitul cu undița, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, săculeți cu momeală
pentru catapulte de pescuit, momeli mirositoare
pentru vânătoare sau pescuit, indicatoare de
mușcătură (echipament de pescuit), articole
de scoatere a peștelui din cârlige de undiță
(accesorii de pescuit), indicatoare de presiune
electronice folosite la pescuitul cu undiță,
suporturi de undiță pentru pescuitul de pe mal,
indicatoare de mușcătura peștelui pentru pescuit
la copcă, momeală artificială de aruncat în apă
pentru pescuit, dispozitive de control pentru
jocuri sub formă de undiță, pentru jocuri de
pescuit
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, malt, momeală de pescuit uscată prin
înghețare, pești vii, pești de acvariu, hrană
pentru pești, hrană pentru peștișori aurii, momeli
vii pentru pești, pești vii pentru alimentație, pește
cap-de-șarpe, viu, pește din familia sciaenidae,
viu, pește viu pentru consum uman, substanțe
nutritive (hrană) pentru pești, făină de pește
pentru consumul animal, hrană pentru peștii
de acvariu, crevete în saramură pentru hrană
de pești, pește viu (care nu este pentru uz
alimentar), pește viu, altul decât cel pentru
consum uman
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 20, 22, 28, 31 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și administrării de carduri
pentru utilizatori privilegiați, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de alimente pe bază de abonament, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de comenzi online,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop publicitar sau comercial, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
realizare de târguri comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse, organizare de lansări
de produse, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri la
produse și servicii prin utilizarea unui card de
membru pentru reduceri.
41. Educație, instruire, organizare de conferințe,
servicii de conferințe, organizarea și conducerea
de conferințe, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și conferințe
cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de cicluri de conferințe cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizare și coordonare
de conferințe, congrese și simpozioane cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
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 ceremonii de decernare de premii,
organizare de ceremonii de decernare de premii
pentru recunoașterea meritelor, organizare de
gale cu scop cultural, educativ sau de
divertisment, servicii de consiliere și informare
privind cariera (asistență educațională și de
instruire), consultanță în domeniul formării și
perfecționării (instruire), servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale, elaborare
de manuale educative, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, publicarea de materiale multimedia
online cu excepţia textelor publicitare, 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,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, organizare și realizare
de târguri cu scop cultural sau educațional,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, instruire privind
pescuitul, furnizare de instalații pentru pescuit,
organizare de competiții sportive de pescuit,
organizare și coordonare de turnee de pescuit,
organizare de partide de pescuit de somon,
organizare de partide de pescuit la muscă,
organizare de partide de pescuit de păstrăv,
servicii de ghid pentru pescuit sau vânătoare
(gillie), organizare de tururi ghidate în peșteri în
scopuri educative, publicare de materiale tipărite
privind peștii de acvariu.
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(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.03.04; 24.17.21

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea
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