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

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

BB CAKES

3 M 2021 07922 04/11/2021 ZAHNARZT HERMANNSTADT ZH ZAHNARZT
HERMANNSTADT DENTAL
CLINIC BY DR. DAHM

4 M 2021 07926 04/11/2021 CASA HYGGE CONSULTING
SRL

Casa Hygge

5 M 2021 07927 04/11/2021 ALINSO NV PWP ALINSO GROUP

6 M 2021 07928 04/11/2021 PROFI IZO BEK BEK Building

7 M 2021 07929 04/11/2021 SC PISCICOLA PRAHOVA SRL Delta dintre sate PISCICOLA
PRAHOVA

8 M 2021 07930 04/11/2021 MARIUS ARGHIRESCU C E VITALROST-RO

9 M 2021 07931 04/11/2021 CENTRUL PSIHART Centrul PsihArt

10 M 2021 07932 04/11/2021 CRISTIAN-ŞTEFAN POPESCU WAVE PANORAMIS

11 M 2021 07933 04/11/2021 MAYA LASHES SRL MAYA LASHES

12 M 2021 07934 04/11/2021 IONEL TUCMURUZ Asociatia Ordo Militaris
Teutonicus 1307 1311
Comanderia din România 2021

13 M 2021 07935 04/11/2021 SC OCTYPLAY SRL OCTYPLAY

14 M 2021 07936 04/11/2021 FITFOR COM S.R.L. RK REZIDENTIAL

15 M 2021 07937 04/11/2021 ASOCIATIA FILMEVENT Matinalul de NOAPTE

16 M 2021 07938 04/11/2021 ROBERT RAUL ADI TRICOURI AMUZANTE

17 M 2021 07939 04/11/2021 VIRGIN ENTERPRISES
LIMITED

VIRGIN

18 M 2021 07940 04/11/2021 ROSCA LAURENTIU TIGAERU Quasar & Co,

19 M 2021 07941 04/11/2021 Takeaway.com Central Core B.V. Ce oră e?

20 M 2021 07942 04/11/2021 BRILLO INVESTE S.R.L CSARA

21 M 2021 07943 04/11/2021 EMACOSMETICS S.R.L EM'S COSMETICS

22 M 2021 07945 04/11/2021 ALINA - GABRIELA STAN Les Fleures des Reves

23 M 2021 07946 04/11/2021 AGRITEHNICA SERVICE S.R.L. Agritehnica

24 M 2021 07947 04/11/2021 S.C. GLOBAL MARKETING
ELITE S.R.L.

BeeFit

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07826 29/10/2021     CKV GLOBAL STORE SRL ZENINO

2 M 2021 07917 03/11/2021 BIANCA DANIELA FĂGĂDAR-
MARCONESCU
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 07948 04/11/2021 DUNHILL TOBACCO OF

LONDON LIMITED

26 M 2021 07949 04/11/2021 DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED

27 M 2021 07950 04/11/2021 DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED

28 M 2021 07951 04/11/2021 SC VENETO RESTAURANT
SRL

VENETO

29 M 2021 07952 04/11/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

BEAR power

30 M 2021 07953 04/11/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

PRIMAVERA ESPLANADA

31 M 2021 07954 04/11/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Totul prinde viață PRIMAVERA
ESPLANADA

32 M 2021 07955 04/11/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

Totul prinde viață

33 M 2021 07956 04/11/2021 VINO RESORT SRL 1001 VILLAGE

34 M 2021 07957 04/11/2021 PAKAN BANIASADI DOPUL VERDE

35 M 2021 07958 04/11/2021 LINA'S CAKE SRL Dolce D'or
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PIPERA NR. 1/I, CONSTRUCȚIA
C2, ET. 5, BIROUL NR. 11,
COMPART. 57, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
ZENINO

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrasive, produse de toaletă nemedicinale
pentru oameni, produse pentru curățarea și
îngrijirea corpului și a feței, produse pentru
lustruire dinților, produse pentru baie și duș,
produse pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, produse pentru epilare,
produse pentru bărbierit și pentru după bărbierit,
preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea
pielii în timpul expunerii la soare sau după
expunerea la soare, creme și loțiuni pentru
bronzat, săpunuri, geluri pentru duș, șampoane,
șampoane uscate, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, apă de gură nu cea pentru
scopuri medicale, produse pentru împrospătarea
respirației, produse de parfumerie, deodorante
de uz personal, antiperspirante (articole
de toaleta), săpun antiperspirant, potpuriuri
(arome), odorizante de cameră, balsam pentru
buze (nemedicinal), creme pentru piele, creme
de protecție, creme după plajă, creme cu
protecție solară, creme de ras, loțiuni de uz
cosmetic, uleiuri și loțiuni pentru masaj altele
decât cele de uz medical, creme, loțiuni și
geluri hidratante, ulei de cocos de uz cosmetic,
cosmetice pentru animale, produse cosmetice
pentru copii, șampoane pentru animale de
companie.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă, adezivi
de uz dentar, abrazivi de uz dentar, agenți de
sigilare de uz dentar, ceară dentară, apă de
gură pentru uz medical, ape de gură antiseptice,
cimenturi dentare, gaze de uz stomatologic,

materiale de fixare a danturii, rășini dentare,
sprayuri de gură pentru uz medical, produse
medicinale pentru îngrijirea gurii, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, pastă de
dinți medicamentoasă, dezinfectante, șervețele
dezinfectante, săpunuri dezinfectante, geluri
dezinfectante anti bacteriene cu alcool, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, adezivi
chirurgicali, ape termale, anticoncepționale
(produse chimice), alcool medicinal, apă
oxigenată de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, balsamuri pentru fundul
bebelușului, de uz medical, capsule pentru
medicamente, cristale de uz terapeutic, colagen
de uz medical: gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiratiei de uz medicinal, geluri
de masaj de uz medical, medicamente pentru
animale, lumânări pentru masaj de uz terapeutic,
loțiuni de uz veterinar, loțiuni medicinale după-
ras, picături de ochi, pansamente, bandaje
și plasturi medicali, organe vii și șervețele
pentru uz chirurgical, preparate medicale,
produse rehidratante, preparate și materiale
de diagnostic, șampoane medicinale, remedii
naturale și farmaceutice, țigarete fără tutun, de
uz medical, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, stickuri contra durerilor de cap,
truse de prim ajutor de uz casnic, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
alimente pentru diabetici, antioxidanți, amestec
de băuturi nutritive pentru înlocuirea unei
mese, alimente pentru sugari, ceai medicinal,
ceaiuri de slăbit de uz medical, băuturi pe
bază de vitamine, fibre dietetice, picături cu
vitamine, mentă de uz farmaceutic, plasturi
cu suplimente de vitamine, poțiuni medicinale,
pâine cu conținut scăzut de sare de uz medical,
preparate multivitaminice, substanțe dietetice
pentru bebeluși, preparate pentru suprimarea
apetitului, preparate pentru stimularea apetitului,
suplimente alimentare pentru animate, vitamine
și preparate cu vitamine, suplimente
nutritive, articole absorbante pentru igiena
personală, dezinfectanți și antiseptice, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
șampoane uscate medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, truse portabile
de medicamente umplute, algicide, acaricide,
bețișoare anti-țânțari, bețișoare fumigante,
fungicide, erbicide, hârtie cu insecticid contra
moliilor, preparate antiparazitare pentru animate
de companie, prafuri antipurici pentru animate,
otrăvuri, preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate împotriva păduchilor,
substanțe antimucegai, spirale antițânțari,
zgărzi antiparazitare pentru animate, geluri
antibacteriene.

(210) M 2021 07826
(151) 29/10/2021
(732) CKV GLOBAL STORE SRL, BD.
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8. Ondulatoare de păr electric (ustensile
de mână), ondulatoare electrice pentru păr
(ustensile de mână), ondulatoare electrice de păr
(ustensile de mână), foarfece de tuns, mașini
de tuns (ustensile de mână), mașini electrice
de tuns (ustensile de mână), mașini de tuns
electric (ustensile de mână), aparate electrice
pentru tuns părul (ustensile de mână), aparate
de tuns părul, non-electrice (ustensile de mână),
mașini de tuns părul acționate manual, aparate
electrice pentru tuns (instrumente manuale),
aparate electrice de tuns părul din nas (ustensile
de mână), aparate electrice de tuns părul din
urechi (ustensile de mână), mașini de tuns părul,
electrice și neelectrice (ustensile de mână),
mașini de tuns (unelte acționate manual), mașini
de tuns electrice de uz personal (acționate
manual), aparate de tuns părul, electrice și
acționate cu baterii, mașini de tuns barba, mașini
de tuns (manuale), aparate electrice de tuns
barba (ustensile de mână), arme de mână
ascuțite și contondente, instrumente manuale
de urgență și salvare, instrumente pentru
igienă și frumusețe pentru oameni și animate,
acționate manual, tacâmuri, cuțite de bucătărie
și ustensile de tăiat de bucătărie, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor
și pentru construcție, reparație și întreținere,
unelte pentru ridicat (cricuri), instrumente pentru
menținerea focului, unelte pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, unelte manuale pentru
construcție, reparație și întreținere, instrumente
pentru menținerea focului, acționate manual,
ciocane, ciocane de lemn și baroase (unelte
de mână), instrumente de fixare și îmbinare,
acționate manual, unelte manuale pentru tăiere,
găurire, șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței.,
lame de ferăstraie, suporturi pentru ferăstraie,
rindele, freze (scule), mașini de tăiat, diamant
de tăiat sticlă, atomizoare acționate manual,
de uz industrial sau comercial, aparate pentru
aranjarea părului, aparate manuale pentru
ondularea părului, fiare de ondulat, ondulatoare
de păr electrice, trimmere neelectrice de tuns
sprâncene, împletitoare de păr electrice, ace
pentru găurirea urechilor, accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), aparate electrice de
coafare, clești pentru întors genele, dispozitive
electrice de curbat gene, fiare de călcat, cuțite
de potcovărie, pensete, foarfece, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului, aparate
de tuns animate, agrafe de păr pentru bebeluși,
aparate de epilat, aparate de ras, aparate de
tuns părul, non-electrice, aparate electrice de
tuns barba, aparate electrice de tuns părul din
nas, aparate electrice de tuns părul din urechi,
aparate electrice pentru tuns (instrumente
manuale), aparate electrice pentru tuns părul,

aparate pentru epilat prin electroliză, aparate
pentru epilat, electrice sau neelectrice, aparate
neelectrice de tuns barba, mașini de tuns
electrice, lame de ras, aparate pentru tuns si
aranjat barba și mustața, pieptene pentru contur
barbă, pensete pentru îndepărtarea părului,
aparate de bărbierit, aparate de bărbierit cu
vibrații (ustensile de mână), aparate de ras
de unică folosință, aparate de ras electrice
(ustensile de mână), brice (de bărbierit),
casete cu lame pentru aparate de ras, cutii
adaptate pentru lame de ras, distribuitoare
de lame pentru aparate de ras, dispozitive
pentru distribuirea lamelor de ras, tocuri pentru
aparate de ras, truse de bărbierit, ondulatoare
pentru gene, unelte de mână pentru exfolierea
pielii, unelte de mână folosite la eliminarea
pielii întărite, separatoare de gene, răzuitoare
de tapete, pulverizatoare manuale cu pompă,
pensete pentru gene artificiale, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, ustensile pentru arta
corporală, accesorii pentru manichiură, clești de
unghii, freză electrică pentru unghii, instrumentar
de pedichiură, truse de manichiură, pile
electrice de unghii, pile de unghii, instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, unghiere, truse
de pedichiură, aparate de curățat legume,
acționate manual, aparate de feliat legume,
argintărie (cuțite, furculițe și linguri), cutii pentru
tacâmuri, cuțite de bucătărie, cuțite, furculițe
și linguri, cuțite de masă, decojitoare de
legume, non-electrice, deschizătoare neelectrice
de conserve, deschizătoare de stridii, dispozitive
de curățat boabele de porumb, acționate manual,
dispozitive de curățat cartofi (instrumente
manuale), dispozitive pentru tăiat pizza,
feliatoare, acționate manual, dispozitive pentru
tăiat pastele (acționate manual), dispozitive
de curățat cartofi (cuțite), dispozitive de
tăiat pizza, neelectrice, dispozitive neelectrice
de feliat alimente, foarfece de bucătărie,
feliatoare de legume acționate manual,
instrumente pentru scoaterea solzilor de pește,
instrumente pentru extragerea cotoarelor de
măr, instrumente pentru decojirea fructelor,
non-electrice, instrumente de decorticat creveți,
gheare pentru carne, furculițe și linguri,
mânere pentru cuțite, lingurițe ca suvenire de
colecție, linguri, furculițe și cuțite de masă
pentru bebeluși, seturi de tacâmuri, râzători
de bucătărie, răzuitoare (cuțite), nivelatoare
pentru torturi, tacâmuri biodegradabile, tăietoare
de fructe, ustensile de mână pentru curățat
ananasul, tăietoare pentru cartofi prăjiți,
tocătoare de carne (unelte manuale), tacâmuri
speciale pentru bebeluși, tacâmuri și veselă
de unică folosință, din plastic, amestecătoare
(unelte manuale), aparate de sudură non-
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electrice, bricege multifuncționale, centuri pentru
unelte, buzunare pentru unelte pentru a fi
atașate la centuri pentru unelte, chei pentru
crampoane pentru încălțămintea de golf, ciocane
de spart gheața, alonje pentru scule de mână,
dălți pentru sculptori, cuțitoaie de potcovar,
cuțite pentru scufundări, cuțite pentru bricolaj,
cuțite, colectoare de monede, clești de scos
cuie, clichete (unelte), foarfece de buzunar,
extractoare de cuie, despicătoare de bușteni
(unelte acționate manual), deschizătoare de
conserve acționate manual, fiare de gofrat,
hurci pentru spălarea aurului, macete, lopeți
pentru zăpadă, linguri pentru saună, instrumente
de tranșat, instrumente pentru sacrificarea și
tranșarea animalelor, mașini de tuns (manuale),
mașini de tăiat și fațetat, mojare și pisăloage,
pompe de mână, scule de mână pentru
perforare, acționate manual, altele decât cele
de birou, raclete pentru schiuri, pulverizatoare
(unelte acționate manual), pompe pentru lichide
(acționate manual), răngi de scos cuie (unelte
manuale), unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, ciocane, ciocane de
lemn și baroase, clești patent, clești, cleme
de prindere (scule manuale), cuțite demontabile
(componente unelte de mână), fiare de marcare
(instrumente manuale), echere culisabile (unelte
acționate manual), dispozitive de îndreptare a
firelor (unelte acționate manual), dispozitive de
curbat țevi (unelte acționate manual), menghine,
leviere, instrumente pentru finisarea pereților
din rigips, instrumente de fixare și îmbinare,
pene de fixare, perii de sârmă (unelte acționate
manual), mojare pentru pisat, mistrii pentru
îmbinări, mistrii pentru zidărie, oale de turnătorie,
patrițe de numerotare, mojare pentru pisat
(unelte manuale), piese de nivelare pentru unelte
acționate manual, răngi, raclete pentru pardoseli
și ferestre, pompe de gresat, punctatoare de
centrare (portabile), pistoale de călăfătuire,
sule, tije pentru cabluri, unelte de lustruit,
scule rotative (unelte acționate manual), șerpi
pentru desfundat țevi, acționați manual, unelte,
acționate manual, pentru repararea vehiculelor,
unelte de mână pentru nivelarea cimentului,
sfoară pentru construcții, separatoare de flanșă
(unelte manuale) pentru separarea flanșelor,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, unelte de piuare
(manuale), unelte manuale pentru demontarea
anvelopelor, vârfuri de unelte rotative (unelte
acționate manual), cazmale, coase acționate
manual, dispozitive de tăiat garduri vii (unelte
acționate manual), foarfece de grădină, greble,
furci de fân, furci agricole (unelte manuale), furci
de grădină, grape acționate manual, instrumente

de defrișare fiind scule de mână, lopeți,
lopățele de grădina, instrumente pentru tăierea
ghearelor la păsările de curte (instrumente
acționate manual), instrumente pentru mânarea
vitelor, acționate manual, mașini de pulverizare
(unelte acționate manual) folosite în grădină
pentru pulverizarea insecticidelor, mașini de
tuns gazon (instrumente manuale), mașini de
tăiat garduri vii (unelte acționate manual),
pulverizatoare agricole (acționate manual),
prășitori manuale, mistrii, târnăcoape (unelte
de mână), săpăligi (unelte de mână), unelte
de tăiat buruieni acționate manual, unelte de
scos buruieni acționate manual, unelte pentru
altoit (unelte manuale), unelte, acționate manual,
pentru silvicultură, târnăcop, cricuri tip crocodile
pentru vehicule (acționate manual), elevatoare,
acționate manual, pentru motociclete, suporturi
pentru cricuri de mână, cricuri de mână,
harpoane pentru pescuit.
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
echipament pentru scufundări, magneți,
materiale înregistrate, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, componente electrice și
electronice, aparate de înregistrare de date,
aparate și instrumente pentru controlul
vitezei vehiculelor, dispozitive de testare și
controlul calității, dispozitive de măsurare,
dispozitive de control și regulatoare, aparate
de semnalizare, alarme și echipamente
de avertizare, echipament și îmbrăcăminte
reflectorizante pentru prevenirea accidentelor,
dispozitive de control al accesului, camere
retrovizoare pentru vehicule, conuri de trafic,
detectoare de fum, echipamente de protecție
și siguranță, accesorii de protecție termică
(îmbrăcăminte) împotriva accidentelor sau
vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de piele
pentru protecție împotriva accidentelor sau
a vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de
protecție și armură pentru corp, articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
leziunilor, articole de îmbrăcăminte izolante
pentru protecție împotriva accidentelor sau
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vătămărilor, benzi reflectorizante pentru purtat,
cagule ignifuge, cagule de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, articole de
îmbrăcăminte pentru motocicliști de protecție
împotriva accidentelor sau rănirilor, articole de
siguranță pentru cap, articole de protecție pentru
cap, articole de îmbrăcăminte rezistente la foc,
cizme (încălțăminte de protecție), dispozitive de
protecție, de uz personal, împotriva accidentelor,
filtre pentru măști respiratorii, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
incaltaminte impotriva accidentelor, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, măști de
protecție, plase de siguranță, protecția capului,
protecția ochilor, panouri solare, blocuri de
alimentare cu energie electrică, bănci de
încărcare, cabluri prelungitoare, prelungitoare cu
prize multiple, cabluri electrice, cabluri adaptoare
(electrice), echipamente de comunicare, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
stații de alimentare pentru vehicule electrice,
adaptoare de curent alternativ, adaptoare pentru
cabluri, antene și componente, cabluri și fire
electrice, circuite electrice și circuite imprimate,
unități de memorie electronice, tablouri electrice
de distribuție., cântare electrice, software
pentru diagnoză și depanare, aparate pentru
diagnoza instalațiilor de energie electrică, testere
pentru baterii, prese de lipit filme, variatoare
electronice de viteză, regulatoare (variatoare)
electrice de lumină, materiale înregistrate
descărcabile, aparate biometrice de identificare,
analizoare de imagine, analizoare de
luminescență, aparate de înregistrare, aparate
pentru înregistrarea temperaturii, aparate
electronice pentru înregistrarea vitezei, aparate
pentru înregistrarea timpului, înregistratoare
de date, cabluri telefonice, tablete, agende
electronice, amplificatoare de semnal, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate pentru
codificarea datelor, aparate de control multiport,
huse pentru tablete, cabluri usb, cabluri
usb luminoase, încărcătoare, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse
pentru calculatoare de buzunar, huse pentru
aparate de fotografiat, încărcătoare usb, căști,
căști in-ear, cutii pentru căști, bureți pentru
căști, căști fără fir, amplificatoare pentru căști,
boxe, boxe portabile, suporturi pentru selfie
(monopoduri manual), vizoare cu stabilizare

giroscopică, giroscoape pentru stabilizare
(instrumente optice), laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, display-
uri pentru telefoane mobile, carcase pentru
telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, difuzoare pentru telefoane mobile,
stații de andocare pentru telefoane mobile,
suporturi de telefoane mobile pentru bord, huse
din piele pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente audio
pentru automobile, difuzoare stereo pentru
automobile, difuzoare audio pentru automobile,
cablaje electrice pentru automobile, boxe pentru
automobile, adaptoare stereo pentru automobile,
aparate de navigație pentru automobile,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, cabluri coaxiale, cabluri electronice,
cabluri optice, cabluri audio, cabluri video, cabluri
scart, cabluri pentru modem, cabluri de curent,
cabluri pentru calculatoare, cabluri și fire, cabluri
pentru baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, conector
prize (electrice), software descărcabil, aplicații
software descărcabile, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu auto-developare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
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pentru aparate și echipamente fotografice,
genți pentru playere media digitale, playere
mp4, player portabil multimedia, ochelari 3d,
playere multimedia, camere video activate de
mișcare, telecomenzi multifuncționale, stații de
andocare pentru playere audio digitale, stații de
andocare pentru telefoane inteligente, sisteme
de vizualizare video, sisteme de sonorizare
exterioară, sisteme de divertisment audio-
video pentru mașini (ice), sisteme audio-
video de divertisment pentru mașină, folii
de protecție pentru tablete, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii
de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, carcase de acumulatoare, carcase
de baterii, carcase de calculator, carcase
pentru camere, carcase pentru comutatoare
(electronice), carcase pentru aparate electrice,
carcase pentru dispozitive digitale de asistenta
personala (pda), carcase rezistente la apă
pentru camere video, carcase pentru dispozitive
de stocare de date, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără
fir, dispozitive periferice pentru reproducerea
de date, gadgeturi la purtător (dispozitive
periferice pentru calculatoare), unități de hard
disk, drivere pentru dispozitive, unități de
stocare (ssd), mijloace de stocare electronice,
dispozitive cu memorie pentru stocare, conținut
media descărcabil, piese și accesorii pentru
aparatură audio, piese și accesorii pentru
aparate de comunicații, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, încărcătoare portabile, adaptoare
coaxiale, adaptoare electrice, adaptoare usb,
adaptoare audio, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare pentru prize, brățări inteligente
care transmit date către telefoane inteligente,
cabluri pentru transmisia de date, folii de
protecție adaptate pentru ceasuri inteligente,
alarme la aparatele de supraveghere pentru
bebeluși, filtre pentru măști respiratorii (non-
medical), termometre, termometre cu infraroșu,
baze de date computerizate, conținut media,
benzi înregistrate, date înregistrate electronic,
holograme, suporturi de înregistrare (optice),
aparate pentru înregistrări audio-video, benzi
audio preînregistrate, cârduri de memorie
usb, buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți audio, cărți

electronice, casete preînregistrate, cd-rom-uri
pre-înregistrate, diapozitive, discuri compacte
video preînregistrate, dvd-uri preinregistrate,
fișiere digitale (podcast), înregistrări muzicale,
înregistrări video, manuale cu instrucțiuni
în format electronic, postere descărcabile,
podcast-uri descărcabile, muzică digitală
descărcabilă, publicații electronice descărcabile,
reviste electronice, transmisii video, alarme
si echipamente de avertizare, aparate
de semnalizare, aparate electronice de
supraveghere, aparate de stingere a incendiilor
pentru automobile, aparate de scanare corporală
cu raze x pentru securitate, aparate și
instrumente de semnalizare, sisteme de
stingere a incendiilor, senzori pentru protecția
vieții private, senzori de fum, roboți pentru
supraveghere de securitate, sisteme de
asistență șofer pentru autovehicule, sisteme
de supraveghere video, mănuși rezistente
la foc, etichete electronice de siguranță,
echipamente de protecție și siguranță,
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluși, dispozitive video de monitorizare
a bebelușilor, detectoare de fum, conuri de
trafic, camere retrovizoare pentru vehicule,
dispozitive de control al accesului, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, benzi adezive de securitate
(magnetice), bastoane de mână pentru
siguranță, articole reflectorizante pentru purtat,
pentru prevenirea accidentelor, accesorii de
protecție termică (îmbrăcăminte) împotriva
accidentelor sau vătămărilor, aparate pentru
salvare maritimă, aparate pentru siguranța
traficului feroviar, articole de îmbrăcăminte
rezistente la foc, articole de îmbrăcăminte
pentru motocicliști de protecție împotriva
accidentelor sau rănirilor, cagule ignifuge,
benzi reflectorizante pentru purtat, articole de
protecție pentru cap, articole de îmbrăcăminte
pentru protecția împotriva leziunilor, cizme de
protecție împotriva accidentelor, chingi tip ham
ajutătoare la ridicat greutăți, cleme nazale pentru
scafandri și înotători, combinezoane cu aerisire,
combinezoane termice de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, costume de pericol
biologic, costume antigravitaționale, curele de
susținere pentru muncitori, discuri reflectorizante
individuale pentru prevenirea accidentelor de
circulație, dispozitive de protecție contra razelor
x, cu excepția celor de uz medical, filtre pentru
măști respiratorii, dispozitive și echipament de
salvare, dispozitive de protecție pentru dinți,
îmbrăcăminte de protecție pentru prevenirea
accidentelor, hamuri de salvare, genunchiere
pentru muncitori, încălțăminte de protecție,
măști de gaze, măști antipoluare pentru
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protecție respiratorie, mănuși de unică folosință
pentru laborator, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, lentile pentru măști de protecție
pentru față, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, ochelari
de protecție anti-aburire., ochelari antipraf,
măști pentru respirație, măști de protecție
pentru muncitori, măști de protecție, protecția
capului, protecția ochilor, plase de protecție
împotriva accidentelor, plase de siguranță,
prelate de protecție, pături ignifuge, pături
de supraviețuire, îmbrăcăminte de protecție
împotriva accidentelor, radiațiilor și focului,
viziere de protecție, veste de salvare, veste
antiglonț, agende electronice, amplificatoare,
amplificatoare de antene, amplificatoare de
control, amplificatoare de semnal, amplificatoare
digitale, amplificatoare electronice, aparate și
instrumente multimedia, aparate de înregistrare,
aparate de copiere, cabluri de semnal
pentru it/av și telecomunicații, digitizoare,
decodoare, convertoare analogice, compresoare
de semnal, codoare optice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, dispozitive pentru
stocarea de date, dispozitive multifuncționale
care încorporează funcțiile de copiere și
fax în modul autonom, dispozitive de
montare pentru camere, echipamente de
comunicare, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, expansoare audio, emițătoare optice,
etuiuri pentru telefoanele celulare, potențiatoare
optice, preamplificatoare, procesoare de voce,
multiplexoare video, organizatoare electronice,
multiplexoare, marcaje pentru identificarea
frecvenței radio (RFID), lochuri electronice,
masere (amplificatoare de microunde),
procesoare de vorbire, unități de codificare
electronică, tastaturi fara fir, tastaturi,
suporturi pentru amplificatoare, table electronice
interactive whiteboard, terminale multimedia,
transformatoare acustice, transmițătoare optice,
terminale pentru recepția semnalului, unități
de codificare electronice, receptoare optice,
sintetizatoare de frecvențe, sistem de
automatizare pentru clădiri, suporturi de fixare
adaptate pentru monitoare de calculator,
suporturi de date pre-înregistrate destinate
utilizării cu calculatorul, stilouri magneto-optice,
limitatoare de semnal, inele inteligente, huse
pentru agende electronice, antene folosite,
de asemenea, ca și aparate de comunicație,
accesorii de montare pentru aparate radio,
adaptoare de radiofrecvență, amplificatoare de
viteză, antene parabolice, antene satelit, aparate
cu frecvențe extrem de mari pentru rețele fără
fir, aparate de comunicații, aparate de absorbție

a zgomotelor, aparate de comunicare cu fir,
aparate de comunicare prin satelit, aparate
de comunicație fără fir, aparate de înaltă
frecvență, aparate pentru antibruiaj, aparate
pentru stabilizarea frecvenței, aparate radio cu
ceasuri încorporate, bijuterii care comunică date,
cartele sim, camere video pentru conferință,
aparatură de transmisie prin satelit, aparate
radio de transmisie-recepție, comutatoare de
telecomunicații, comutatoare optice, căști cu
microfon pentru comunicații, dispozitive de
recunoaștere vocală, emițătoare, echipament de
prelucrare a semnalelor, divizoare de semnale,
echipament de comunicație punct-la-punct,
echipamente de radiodifuziune, emițătoare
digitale, emițătoare și receptoare wireless,
emițătoare electrice, filtre pentru zgomot,
wattmetre cu frecvență radio, vocodere, usb
hub-uri, tunere de semnale, unități de date
sincrone, transmițătoare video, transmițătoare
sateliți, terminale pentru comunicații mobile,
transpondere, sintetizatoare voce, scanere de
frecvențe, rețele de calculatoare și echipament
pentru comunicarea datelor, relee radio,
repetitoare, receptoare stereo, radiouri portabile,
procesoare satelit, portavoce, modulatoare,
aparate audio-vizuale, aparate cu interfață
audio digitale, aparate holografice, uscătoare
de film, unități pentru discuri, transmițătoare
fm, unități de cd-rom, unități pentru dvd-uri,
vizoare optice, sisteme audio-vizuale, servere
video digitale, sisteme de sonorizare exterioară,
sisteme de vizualizare video, sisteme micro
dvd, sisteme multi-cameră pentru vehicule,
stații de andocare pentru telefoane inteligente,
stații de andocare pentru playere audio
digitale, telecomenzi multifuncționale, playere
multimedia, playere mp4, playere video digitale,
planetarii, player portabil multimedia, servere
audio digitale, servere video, receptoare
audiovizuale, telecomenzi pentru aparate stereo,
telecomenzi pentru televizoare, huse pentru dvd
playere, filtre acustice din pânză, pentru aparate
radio, indicatoare laser tip pointer, instrumente
pentru karaoke, lentile, monitoare pentru tabletă,
echipamente fotografice, dispozitive pentru
captarea și dezvoltarea imaginilor, dispozitive
audio și receptoare radio, dispozitive de afișare,
receptoare de televiziune și dispozitive pentru
film și video, cabluri pentru transmiterea
și recepția semnalelor de televiziune prin
cablu, camere video activate prin mișcare,
cinematografe de realitate virtuală (vr), căști
pentru jocuri de realitate virtuală, baze pentru
difuzoare, difuzoare inteligente, cutii pentru
lentile, cutii pentru filme, coperte pentru cititoare
de cărți electronice, cititoare cd portabile,
afisaje electronice, afișaje cu cristale lichide,
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afișaje pentru vehicule, aparate cinematografice,
aparate de proiecție, aparate tv, aparate de
supraveghere vizuală, aparate de televiziune
cu circuit inchis, aparate video, aparatură de
amplificare video, baterii pentru proiectoare,
camere de bord, camere de filmat, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la jocuri
video, căști de vizualizare monoscopică, camere
video digitale, camere video de supraveghere,
camere video 360°, căști pentru realitate
virtuală, cititoare de cărți electronice, camere
de unghi mort pentru autovehicule, camere
tv, dispozitive de afișaj electronice, decodoare
digitale, echipamente de afișaj cu plasmă,
echipament stereoscopic pentru vizualizare
3d, dispozitive și aparate cinematografice,
echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, ecrane, echipamente
pentru înregistrarea filmelor, videoproiectoare,
videocasetofoane, video recordere, tub vidicon,
terminale grafice, televizoare, telepromptere,
televizoare de mașină, sisteme home cinema,
table electronice de scris, suporturi pentru
televizoare, reclame luminoase, rame foto
digitale, proiectoare portabile, terminale de
plată, dispozitive de distribuire și sortare a
banilor, tablete grafice digitale, scanere pentru
coduri de bare, sintetizatoare de imagine,
sisteme de inteligență artificială, sisteme de
control electronice, sisteme de procesare de
date, scaner de mână, scanere (echipamente
pentru procesarea datelor), răcitoare pentru
procesoare pentru aparatele de procesare a
datelor, periferice adaptate pentru a fi folosite
la calculatoare, panouri digitale, ochelari de
realitate virtuală, boxe de calculator, cârduri
pentru pc, carcase pentru dispozitive de stocare
de date, creion electronic (creioane optice), filtre
pentru ecrane de calculator, monitoare, joystick-
uri pentru calculator, gadgeturi la purtător
(dispozitive periferice pentru calculatoare), huse
(adaptate) pentru calculatoare, imprimante
pentru calculator, mouse (periferice de
calculator), stilouri electronice, scanere mobile
pentru documente, suporturi de mouse, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru laptopuri, suporturi de tablete
adaptate pentru folosirea în automobile,
telecomenzi pentru dispozitive electronice
mobile, touchpad-uri pentru calculatoare,
terminale pentru poșta electronică, terminale
informatice, analizoare de imagine, aparate de
traducere în limbi străine, aparate de testare
a curenților de aer, aparate electronice pentru
analizarea culorilor, aparate pentru analiza
aerului, aparate optice de recunoaștere a
caracterelor, aparate pentru analiza alimentelor,
aparate pentru citirea cupoanelor justificative,

calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator, cârduri pentru porturi usb,
distribuitoare de bilete, dispozitive periferice
de calculator, huse pentru dispozitive digitale
de ajutor personal, instrumente matematice,
magnetofoane, mașini contabile, mașini de
facturat, sintonizatoare amplificatoare, aparate
de poziționare globală, busole, aparate
pentru stabilirea poziției, aparate pentru
localizarea vehiculelor, aparate electronice de
navigație, transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), sisteme de poziționare
globală electronice, sisteme electronice de
navigație, sisteme electronice integrate de
asistență șofer pentru vehicule terestre,
etichete electronice, girocompase, instrumente
cartografice, compasuri (instrumente de
măsură), dispozitive automate de control
al direcției pentru vehicule, computere de
bord pentru automobile, produse de optică,
reflectoare optice, sticlă optică, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, lentile
optice, ochelari inteligenți, microscoape cu
led, obiective (optică), prisme (optică), oglinzi
de inspecție, oglinzi (optică), lentile antireflex,
filtre optice, filtre de polarizare, filtre infraroșu,
lasere, sisteme de detectare a dronelor,
sisteme de recunoaștere a indicatoarelor
rutiere, stroboscoape, transductoare, sisteme
de control al vitezei vehiculelor, senzori
cuplu de torsiune, panouri indicatoare, lămpi
indicatoare pentru tablouri de distribuție, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
dispozitive de testare și controlul calității,
dispozitive de control și regulatoare, dispozitive
de măsurare, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, bănci de încărcare, aparate
pentru îmbunătățirea eficienței energetice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, componente
electrice și electronice, filtre electrice, cabluri
scart, convertoare alternativ-continuu, sisteme
și aparate pentru împământare statică, stații
de alimentare pentru vehicule electrice,
surse de alimentare pentru rețea de
alimentare cu electricitate, adaptatoare de
priză, adaptoare usb, cabluri prelungitoare,
prelungitoare cu prize multiple, panouri solare,
structuri de panouri solare, panouri solare
portabile pentru generarea de electricitate,
module fotovoltaice, celule fotovoltaice, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), brățări inteligente, ceasuri
inteligente.
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10. Brățări antireumatismale, brățări magnetice
de uz medical, scaune de masaj, aparate de
masaj, mănuși pentru masaj, bile de masaj,
pernuțe de masaj termal, instrumente de masaj
manual, scaune de masaj cu aparate de
masaj incorporate, role de masaj electrice,
aparate pentru masaje estetice, dispozitive
pentru masajul corporal, aparate de masaj
pentru spate, aparate de masaj pentru gât,
aparate de masaj pentru scalp, aparate de masaj
pentru ochi, aparate cu vibrații pentru masaj, role
de spumă pentru masaj, aparate non-electrice
pentru masaj, aparate de masaj pentru picioare,
aparate de masaj acționate electric, aparate de
masaj profund cu căldură, paturi de masaj de
uz medical, aparate terapeutice cu dispozitive de
masaj, aparate de masaj de uz personal, aparate
de masaj, electrice sau neelectrice, aparate
de masaj (de uz medical), aparate electrice
pentru masaje de înfrumusețate, dispozitive
pentru masaj gingival pentru bebeluși, aparate
de masaj pentru scalp care funcționează cu
baterii, pietre de masaj corporal pentru terapia
de raclaj pe meridian, aparate electrice pentru
masajul scalpului, de uz casnic, aparate electrice
pentru masajul scalpului, de uz comercial,
aparate electrice pentru masaje estetice, de
uz casnic, aparate de masaj pentru gât și
umeri, aparate electrice de masaj de uz
personal, aparate electrice de masaj pentru
uz casnic, dușuri bucale electrice utilizate de
medici stomatologi, tuburi bucale, genunchiere
(de susținere), umidificatoare pentru utilizare
în tratamente medicale, umidificatoare pentru
utilizare cu aparate de terapie respiratorie,
bandaje ortopedice, bandaje ortopedice pentru
genunchi, bandaje ortopedice pentru articulații,
bandaje ortopedice de susținere, bandaje pentru
articulații, brățări pentru fixarea articulațiilor,
bandaje de susținere pentru articulații, bandaje
(de susținere) pentru articulații anatomice,
bandaje tubulare elastice pentru susținerea
articulațiilor, lămpi chirurgicale, lămpi medicale
chirurgicale, lămpi de uz medical, lămpi folosite
la examinarea medicală, lămpi utilizate cu
instrumente dentare, lămpi pentru tratament
dentar, lămpi de uz medical (curativ), lămpi
solare de uz medical, lămpi frontale pentru
chirurgie (de purtat pe cap), dispozitive
cu lămpi cu arc carbonic pentru scopuri
terapeutice, lămpi cu infraroșii de uz medical,
suporturi ortopedice, hamuri ortopedice, perne
ortopedice, tălpi ortopedice, aparate ortopedice,
dispozitive ortopedice, articole ortopedice,
dispozitive ortopedice din silicon, proteze
ortopedice de femur, suporturi ortopedice
pentru călcâie, centuri pentru uz ortopedic,
șabloane pentru scopuri ortopedice, goniometre

de uz ortopedic, perne de uz ortopedic,
talonete de uz ortopedic, ațele de uz
ortopedic, bandaje de uz ortopedic, câmpuri
ortopedice adaptate pentru operațiile ortopedice,
branțuri moi (ortopedice), suporturi arcuite
(ortopedice), branțuri ortopedice detașabile,
separatoare pentru degetele de la picioare
de uz orthopedic, aparate ortopedice pentru
malformații congenitale ale labei piciorului,
protecții pentru degete introduse în încălțăminte
(ortopedice), discuri sub formă de implanturi
ortopedice chirurgicale, separatoare ortopedice
pentru degetele de la picioare, branțuri pentru
papuci de casă (ortopedice), instrumente
chirurgicale folosite în chirurgia ortopedică,
branțuri cu pernițe pentru pantofi (ortopedice),
branțuri pentru pantofi, de uz ortopedic, pernițe
pentru pantofi, de uz ortopedic, bandaje din gips
pentru uz ortopedic, aparate ortopedice pentru
coloana vertebrală, branțuri pentru alinierea
piciorului (ortopedice), ghete pentru exerciții
(încălțăminte ortopedică), proteze ortopedice
pentru implanturi articulare, suporturi arcuite
pentru pantofi ortopedici, implanturi ortopedice
din materiale artificiale, saltele gonflabile de
uz ortopedic, implanturi ortopedice pentru
articulații, dispozitive ortopedice de fixare,
suporturi ortopedice pentru picioare, suporturi
de compresie ortopedice, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de
uz sanitar, abajururi pentru lămpi, accesorii de
reglare pentru aparatele de apă sau de gaz și
pentru conductele de apă sau de gaz, accesorii
de reglare și siguranță pentru aparate cu apă,
accesorii de reglare și siguranță pentru aparate
de gaz, accesorii de siguranță pentru aparatele
de apă sau de gaz și pentru conductele de apă
sau de gaz, accesorii pentru baie respectiv: căzi
de baie, fitinguri pentru baie, instalații sanitare
pentru baie, instalații de tras apa, aparate de
uscare a mâinilor pentru băi, încălzitoare pentru
băi, fitinguri pentru baie cu aer cald, vase de
toaletă, toalete portabile, lavoare pentru spălat
mâinile / bazine pentru spălat mâinile, aparate
și instalații sanitare, aparate de dezodorizare,
nu cele pentru uz personal, acumulatoare
de aburi, acumulatoare de căldură, aparate
cu aer cald, aparate de abur pentru fata
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(saune), aparate pentru bronzat (solarii), aparate
de climatizare, aparate de clorizare pentru
bazinele de înot, aparate de cromatografie de
uz industrial, aparate de dezinfectare de uz
medical, aparate de dezinfectat, aparate de
dezodorizare, nu de uz personal, aparate de
făcut prăjitură din orez zdrobit, electrice, de uz
casnic, aparate de filtrare a apei, aparate de
filtrare pentru acvarii, aparate de iluminat cu
diode luminescente (led), aparate de iluminat
pentru vehicule, aparate de încălzire a aerului,
aparate de încălzire cu combustibil solid, lichid
sau gazos, aparate de încălzire pentru acvarii,
aparate de încălzire pentru băi, aparate de
încălzire prin pardoseală, aparate de încălzire și
de răcire pentru distribuirea de băuturi calde și
reci, aparate de încălzit, aparate de încălzit clei,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
aparate de încărcare pentru cuptoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
aparate de prăjit cu aer, aparate de prăjit pâine,
aparate de refrigerare, aparate de uz sanitar,
aparate electrice de făcut iaurt, aparate electrice
de gătit cu aburi, aparate electrice de gătit în vid,
aparate electrice de încălzire, aparate electrice
pentru copt vafe, aparate pentru băi de aer cald,
aparate pentru captarea apei, aparate pentru
deshidratarea resturilor alimentare, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate
pentru dezodorizarea aerului, aparate pentru
răcirea băuturilor, aparate pentru sterilizarea
cărților, aparate pentru prajirea fructelor, aparate
pentru uscat mâinile pentru toalete publice,
aparate și instalații de gătit, aparate și instalații
de uscare, aparate și instalații de iluminat,
aparate și mașini de fabricare a gheții, aparate
și mașini pentru purificarea aerului, aparate
și mașini pentru purificarea apei, aparate
vaporizatoare pentru haine, aplice pentru lămpile
cu gaz, aprinzătoare, aprinzătoare de gaz,
armături de cuptoare, articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, arzătoare, arzătoare cu alcool,
arzătoare cu incandescență, arzătoare cu
oxihidrogen, arzătoare de laborator, arzătoare
de ulei, arzătoare germicide, arzătoare pentru
acetilenă, bacuri de răcire pentru cuptoare,
băi spa (cazi), becuri de iluminat, becuri de
lămpi, becuri pentru indicatoare de direcție de
biciclete, bideuri, brichete pentru aprinderea
gazului, cabine pentru duș, cabine transportabile
pentru băi turcești, camere curate (instalații
sanitare), camere de răcire pentru depozitare,
canale de fum pentru șemineuri, capace
filetate de radiatoare, capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, cazane de încălzire,
cazane de încălzire cu gaz, căzi pentru băi
de șezut, cenușare pentru cămine, chiuvete,
colectoare termice solare (încălzire), coloane

de rafinare pentru distilare, condensatoare de
gaz (altele decât cele care sunt organe de
mașini), instalații de conducte de apă, conducte
pentru instalații sanitare, congelatoare, coșuri
de faclă utilizate în industria petrolului, covoare
încălzite electric, crame, electrice, cuptoare,
altele decât cele folosite în laborator, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu microunde de uz
industrial, cuptoare de ardere, cuptoare de
brutărie, cuptoare dentare, cuptoare solare,
cutii frigorifice, electrice, dezumidificatoare,
difuzoare de irigație picătură cu picătură
(accesorii pentru irigații), difuzoare (iluminat),
dispozitive de dezghețare pentru vehicule,
dispozitive de învârtit frigărui, dispozitive
încălzitoare pentru dezghețare a geamurilor
vehiculelor, dispozitive pentru răcirea aerului,
dispozitive și instalații pentru dedurizarea apei,
distribuitoare de dezinfectante pentru toalete,
distribuitoare electrice de băuturi, dulii pentru
lămpi electrice, dușuri, duze pentru micșorarea
presiunii jetului de apă, aparate de epurare
și purificare a gazelor, evaporatoare, fântâni,
fântâni artizanale, fântâni de ciocolată, felinare
cu lumânări, fierbătoare electrice, filamente
pentru lămpi electrice, filamente, filtre pentru
aer condiționat, filtre pentru apa potabilă, fitiluri
pentru sobele cu ulei, frigări pentru rotiserie,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, friteoze
electrice, generatoare de microbule pentru baie,
ghirlande luminoase pentru decorațiuni festive,
globuri de lămpi, aparate de prăjire / plite
pentru fript (aparate de gătit) / grătare (aparate
de gătit), hidranți, hote de aerisire pentru
laboratoare, hote de extracție pentru bucătărie,
încălzitoare de apă, încălzitoare de buzunar,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb,
încălzitoare electrice de biberoane, încălzitoare
pentru fiare, incineratoare, inele de etanșare
pentru robinete de apă, instalații automate de
irigare, instalații automate pentru transportat
cenușă, instalații de climatizare, instalații de
filtrare a aerului, instalații de furnizare a apei,
instalații de încălzire, instalații de încălzire pentru
vehicule, instalații de polimerizare, instalații de
răcire pentru tutun, instalații de sauna, instalații
de uscare, instalații luminoase pentru pomul de
crăciun, instalații pentru producerea aburului,
instalații pentru purificarea apei, instalații pentru
răcirea laptelui, instalații pentru răcirea apei,
instalații pentru tratarea combustibililor și a
moderatorilor nucleari, instalații sanitare de baie,
instalații și aparate de ventilație (aer condiționat),
lampadare, lămpi cu arc, lămpi cu gaz, lămpi cu
raze ultraviolete (care nu sunt de uz medical),
lămpi cu ulei, lămpi de gaz, lămpi de iluminat,
lămpi de iluminat pentru acvarii, lămpi de
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laborator, lămpi de ondulat, lămpi de siguranță,
lămpi de unghii, lămpi electrice, lămpi germicide
pentru purificarea aerului, lămpi pentru mineri,
lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
lanterne de biciclete, lanterne de iluminat,
lanterne pentru cap, lanterne pentru iluminat,
lanterne pentru scufundări, lavabouri, lumini
pentru motociclete, lustre, mașini de ceață,
mașini de făcut înghețată, mașini de făcut pâine,
mașini de gătit, mașini de gătit multifuncționale,
mașini de irigații pentru agricultură, mașini de
prăjit, mașini de prăjit fructe, mașini de prăjit
tutun, mașini electrice de făcut lapte de soia,
numere luminoase pentru case, oale de gătit
sub presiune, electrice, pasteurizatoare, pături
electrice de încălzire, care nu sunt utilizate
în scopuri medicale, percolatoare electrice de
cafea, perne încălzite electric, utilizate în alte
scopuri decât cele medicale, pietre de lavă
pentru grătare, pisoare (obiecte sanitare), plăci
de gătit electrice , plafoniere, pompe de
căldură, prese de tortilla, electrice, proiectoare
de lumină , proiectoare pentru vehicule,
răcitoare de lichide (instalații), radiatoare de
încălzire central, radiatoare electrice, radiatoare
(încălzire), recipiente frigorifice, recipienți termici
electrici, recuperatoare de căldură, reflectoare
de lămpi, regulatoare de tiraj (încălzire),
reșouri, reșouri de păstrat mâncarea caldă ,
rezervoare de apă sub presiune, rezervoare
de spălare cu apă, robinete, robinete de
amestecare pentru conducte de apă, robinete
de canalizare, rotisoare, saci electrici pentru
încălzirea picioarelor, scaune de toaletă,
schimbătoare de căldură, altele decât cele
care sunt componente ale mașinilor, șemineuri,
serpentine (elemente de instalații de distilare,
de încălzire sau de răcire), sisteme pentru
băi cu hidromasaj, sisteme pentru descărcarea
rezervorului de toaletă, sobe, șosete încălzite
electric, spălătoare de gaze (părți ale instalațiilor
de gaze), sterilizatoare, sterilizatoare de aer,
sterilizatoare de apă, sticle de lampă, suflante
cu aer cald, supape regulatoare de nivel
în rezervoare, suporturi pentru încărcarea
cuptoarelor, termofoare, termoplonjoare, țevi
de fum pentru boilere, țevi pentru cazane
de încălzire, torțe de semnalizare, tuburi cu
descărcări electrice pentru iluminat, tuburi
luminoase pentru iluminat, umidificatoare,
umidificatoare pentru radiatoare de încălzire
centrala, uscătoare de aer, uscătoare de păr,
uscătoare electrice de rufe, ustensile de gătit
electrice, instalații de desalinizare, vase de
expansiune pentru instalații de încălzire centrala,
vase pentru tajine, electrice, ventilatoare
(componente ale instalațiilor de aer condiționat),
ventilatoare de aer condiționat, ventilatoare

electrice de uz personal, ventilatoare pentru
șemineuri, ventile de aer pentru instalațiile de
încălzit cu aburi, vitrine frigorifice, vitrine termice,
lămpi electrice, lămpi fluorescente, lămpi solare,
lămpi germicide, lămpi flexibile, lămpi decorative,
lămpi incandescente, lămpi de birou, lămpi din
sticlă, lămpi cu arc, lămpi pentru bronzat, lămpi
cu infraroșu, lămpi electrice incandescente,
lămpi cu ulei, lămpi stroboscopice (decorative),
lămpi cu halogen, becuri de lămpi, lămpi de
iluminat, lămpi de gaz, lămpi pentru cărți,
manșoane pentru lămpi, lămpi de urgență,
lămpi de acvariu, lămpi cu picior, lămpi
pentru lavabouri, lămpi de ondulat, lampioane
chinezești electrice, lămpi pentru camping, lămpi
cu led, lămpi de unghii, lămpi pentru corturi,
lămpi de podea, lămpi de laborator, lămpi
de buzunar, lămpi de siguranță, lămpi pentru
inspecție, lămpi cu descărcare, lămpi de masă,
lămpi pentru instalații electrice, lămpi pentru
iluminat festiv, lămpi electrice de noapte, lămpi
portabile (pentru luminat), suporturi pentru lămpi
neelectrice, dulii pentru lămpi electrice, lămpi
cu descărcare electrice, lămpi pentru iluminarea
vehiculelor, ornamente superioare pentru lămpi,
lămpi de căutare portabile, lămpi de iluminat
pentru exterior, lampioane japoneze din hârtie,
lampioane din hârtie, portabile, accesorii de
reglare și siguranță pentru instalații de apă și
gaz, aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, arzătoare, boilere și încălzitoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare, instalații
industriale de tratare, instalații nucleare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, distribuitoare de dezinfectante
pentru toalete, dozatoare de dezinfectante
pentru băi, boilere pentru încălzire centrală,
aparat electric pentru încălzirea apei, aparate
automatice de distribuirea apei, aparate cu apă
caldă, aparate de amestecarea apei, aparate
de dezinfectare, aparate de distribuire a apei,
aparate de distribuire a apei purificate și răcite,
aparate de încălzire pentru acvarii, instalații
de încălzire cu apă caldă, instalații pentru
răcirea apei, băi de abur, saune și spa-uri
(bazine), aparate pentru alimentarea cu apă
potabilă, aparate pentru captarea apei, boilere
cu apă, boilere cu gaz pentru încălzirea apei,
cazane de fierbere pentru spălătorii, cazane
electrice, cazane pe gaz pentru sistemele
de apă caldă menajeră, cazane pe gaz
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pentru încălzirea bazinelor de înot, căptușeli
ajustate, pentru jacuzzi, dispozitive de încălzire
a apei pentru dușuri, distribuitoare de apă,
instalații de conducte de apă, colectoare termice
solare (încălzire), colectoare de energie solară
pentru încălzire, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, dispozitive de
purjare de aer folosite împreună cu instalațiile
de alimentare cu apă, dispozitive de pulverizare
care constituie componente ale instalațiilor de
alimentare cu apă, dispozitiv de blocare vortex,
hidranți, generatoare de apă ionizată, fitinguri
terminale pentru alimentare cu apă, filtre pentru
conductele de apă, filtre pentru dispozitive
de alimentare cu apă, filtre pentru aparatură
de alimentare cu apă, filtre pentru aparate
sanitare de distribuire a apei, filtre pentru
aparate sanitare, filtre pentru apa potabilă,
elemente de filtrare pentru ventilele de aerisire
ale rezervoarelor de alimentare cu apă, fântâni
arteziene, sisteme de irigare și stropire cu
apă, elemente de filtrare pentru preaplinul
rezervoarelor de alimentare cu apă, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații automate de irigare,
instalații de apă calda, instalații de furnizare
a apei, sticle pentru filtrat apa, vândute goale,
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de alimentare cu apă), supape de
reglaj pentru apă, răcitoare de apă, rezervoare
de apă, paravane pentru dușuri, serpentine
(elemente de instalații de distilare, de încălzire
sau de răcire), sistem de cultură hidroponică,
sisteme de tratare a apei de balast, sisteme
de încălzire a apei pentru dușuri, unități de
tratare a apei folosite la aerarea și circularea
apei, turnuri de răcire a apei, supape (piese
pentru sisteme de pulverizare), vase și scaune
de toaletă vândute la pachet, aparate combinate
cu raze ultraviolete și de iluminare, aparate de
dezinfectat, aparate de ionizare pentru tratarea
apei, aparate de sterilizare cu abur, de uz
casnic, aparate de sterilizare cu abur, de uz
industrial, aparate de sterilizare cu abur, de
uz medical, lămpi cu ultraviolete pentru acvarii,
lămpi germicide, sterilizatoare, sterilizatoare cu
abur, sterilizatoare de apă, sterilizatoare de
toaletă cu uv pentru uz casnic, sterilizatoare
de vase, sterilizatoare portabile cu abur, unități
cu raze ultraviolete de sterilizare a apei, de uz
casnic, unități cu raze ultraviolete de sterilizare
a apei, de uz industrial, aspersoare, difuzoare
de irigație picătură cu picătură (accesorii pentru
irigații), closete portabile pentru activități în
aer liber (instalații sanitare), fântâni, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite

în agricultură, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în horticultura, sisteme
de aspersoare pentru irigare, aparate pentru
încălzire și uscare personală, aeratoare cu
funcție de economisire a apei pentru robinete,
aparat de purificare a apei pentru acvarii
cu apă de mare, aparate acționate electric
pentru încălzirea apei, aparate de desalinizare
a apei care utilizează osmoza inversă, aparate
de dezinfectare a apei, aparate de tratare a
apei, aparate de purificare a apei, aparate
de filtrare a apei potabile, aparate de filtrare
a apei, aparate de epurare a apei de la
robinet, aparate pentru reducerea presiunii,
care fac parte din sistemele de distribuție a
apei, aparate portabile pentru purificarea apei,
aparate pentru decalcifierea apei, aparate pentru
dedurizarea apei, aparate pentru desalinizarea
apei, aparate pentru filtrarea apei (altele decât
mașini), carafe pentru filtrarea apei, aparate
transportabile pentru tratarea apei, aparate
și mașini pentru purificarea apei, cutii cu
filtru pentru purificarea apei, fitinguri pentru
drenarea apei, filtre pentru tratarea apei, filtre
pentru purificarea apei, elemente pentru osmoză
inversă pentru reducerea gustului sălciu al
apei, distribuitoare gravimetrice cu flux uscat
pentru tratarea apei, dispozitive de reglare care
constituie piese ale aparatelor de distribuție a
apei, instalații automate pentru tragerea apei
în urinoare, instalații chimice pentru tratarea
apei potabile, instalații de epurare a apelor
uzate, instalații de sterilizare cu ultraviolete
(aparate de tratare a apei), instalații de sterilizare
chimică (aparate de tratare a apei), instalații
de purificare a apei de ploaie, membrane
pentru filtrarea apei, reactoare biologice pentru
limpezirea apelor reziduale industriale, instalații
pentru purificarea apei, robinete cu funcție
de economisire a apei, rezervoare pentru
purificarea apei, supape de control al apei pentru
robinete, unități de purificare a apei, unități
de filtrare pentru osmoză inversă (echipamente
pentru tratarea apei), valve pentru reglarea
apei (accesorii de siguranță ), filtre electrice
pentru purificarea apei, de uz menajer, filtre
electrostatice pentru filtrarea apei, filtre de
apă (instalații) pentru agricultură, filtre de apă,
de uz industrial, filtre de apă, filtre pentru
aparate pentru prepararea gheții, filtre pentru
apă reziduală, filtre pentru acvarii, filtre grosiere
pentru filtrarea apei, filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), filtre pentru
căzi de duș, filtre pentru căzi cu hidromasaj,
filtre pentru bazine cu apă, filtre pentru
piscine, filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalații sanitare), autoclave (sterilizatoare),
sterilizatoare cu ultraviolete, aprinzătoare,
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conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, instalații de uscare,
filtre de aer electrostatice, filtre electrice
pentru aparate de climatizare, filtre pentru
curățarea aerului, filtre pentru aparate de aer
condiționat, accesorii de iluminat, respectiv:
suporturi de abajur, lumini pentru vehicule, faruri
pentru automobile, felinare de iluminat, numere
luminoase pentru case, carcase pentru lămpi/
cupole pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi,
abajururi pentru lămpi, difuzoare de lumină, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, reflectoare
de vehicule, lumini direcționale pentru biciclete,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, lumini, electrice, pentru pomul
de crăciun/instalații electrice pentru pomul de
crăciun, accesorii de iluminat pentru exterior,
respectiv: lămpi stradale, arzătoare cu petrol,
lămpi cu gaz, becuri de far, becuri de iluminat,
becuri cu led, instalații luminoase, dispozitive
de iluminare ale vehiculelor și reflectoare,
instalații agricole pentru irigare, arzătoare,
grătare, grătare electrice, grătare cu cărbune,
grătare cu gaz, robinete, robinete pentru reglarea
fluxului de gaze, supape (robinete), componente
ale instalațiilor sanitare, ventile de amestec
(robinete) pentru chiuvete, instalații pentru
răcirea și încălzirea apei, aparate cu aer cald,
suflante de aer cald, mașini de irigații pentru
agricultură, uscătoare de păr, aparate pentru
uscarea mâinilor (uscare la cald), ventilatoare
electrice de uz personal, uscătoare de păr
portabile, suporturi adaptate pentru uscătoare
de păr, termofoare, suflante de aer cald, tigăi
electrice pentru încălzirea patului, perne de
încălzire neelectrice, altele decât cele de uz
medical, lămpi cu infraroșii pentru uscarea
părului, mașini de uscat părul pentru saloane de
coafură, perne încălzite, neelectrice, neutilizate
în scop medical, pernuțe termice, saci electrici
pentru încălzirea picioarelor, șosete încălzite
electric, pături electrice de încălzire, care nu
sunt utilizate în scopuri medicale, încălzitoare de
buzunar, dispozitive pentru încălzirea mâinilor,
de uz personal, dispozitive de încălzire cu
ventilator, căști pentru uscat părul, articole de
îmbrăcăminte încălzite electric, de uz medical,
aparate pentru uscat mâinile pentru toalete
publice, aparate pentru încălzit paturi, aparate
de făcut ceai, aparate de cafea, ansambluri
de gătit, accesorii adaptate pentru cuptoare,
aparat de încălzit farfurii, aparate de făcut
floricele de porumb, aparate de făcut sandvișuri
calde, aparate de făcut înghețată, aparate

de gătit cu abur, vitrine termice, ustensile
de gătit electrice, tigăi electrice, uscătoare
pentru sisteme de răcire, țepușe de rotisor
pentru cuptoare, unități distribuitoare pentru
băuturi refrigerate (altele decât pentru vânzare),
unități de încălzire, tăvi și tigăi electrice, tije
de rotisor încălzite electric, sobe, seturi de
raclette, sisteme pentru încălzirea alimentelor,
sisteme de încălzire a băuturilor, sobe portabile,
suporturi adaptate pentru aragazuri, șemineuri,
sertare pentru frigidere, sertare termice pentru
bucătărie, seturi de fondue (aparate de gătit),
rotisoare electrice, rotisoare, reșouri, rafturi de
frigider, recipienți termici electrici, reșouri cu
inserție, roastere electrice de uz industrial,
răcitoare electrice pentru vin, răcitoare electrice
de băuturi folosite în automobile, proțapuri,
răcitoare de lichide (instalații), prese de tortilla,
electrice, presă pentru vafe, plite încorporate,
plite pentru gătit, plite de gătit încastrate, plite
cu inducție, plăci de încălzire, plăci (componente
de sobe), plăci (componente de cuptoare),
plite, platouri electrice pentru servit, pietre
de lavă pentru grătare, pasteurizatoare, oale
electrice sub presiune, oale electrice de gătit,
percolatoare electrice de cafea, mașini pentru
gătit kebab, mașini pentru prepararea vatei de
zahăr, mașini industriale de gătit orez, mașini
electrice de gătit tăiței ramen, mașini electrice
de gătit, mașini electrice de cafea espresso,
mașini de prăjit pentru alimente, mașini de cafea,
mașini de făcut pâine, mașini de gătit, mașini de
gătit cu gaz și electrice, mașini automate pentru
prepararea pâinii de uz casnic, mașini de gătit
multifuncționale, instalații industriale de gătit, lăzi
de congelare pentru carne, mangaluri, lămpi cu
halogen pentru aragazele electrice, lăzi și vitrine
frigorifice pentru înghețată, încălzitoare electrice
pentru topit ceară parfumată, încălzitoare de căni
cu alimentare la usb, instalații de încălzire a
băuturilor, încălzitoare de căni electrice, inele
de încălzire, ibrice de ceai (electrice), ibrice
de cafea electrice, fără fir, ibrice, incineratoare
pentru deșeuri de uz casnic, instalații automate
pentru prepararea cafelei, huse ajustabile din
materiale textile pentru prăjitoare electrice de
pâine, hote pentru extragerea vaporilor pentru
aparate de gătit, hote de ventilație pentru sobe,
hote aspirante pentru mașini de gătit, grătare
pentru gătit, hibachi (dispozitive de încălzire
japoneze), grilluri electrice, grile pentru grătar,
grătare, friteuze pentru catering comercial,
friteuze industriale, friteuze electrice, grătare
afumătoare, grătare cu cărbune, grătare cu
gaz, grătare electrice, frigări pentru rotiserie,
frigidere pentru vin, frigidere electrice de uz
casnic, filtre electrice de cafea, filtre de
ceai (aparate), domuri pentru răcire, elemente
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electrice de încălzire, fierbătoare electrice,
cuptoare pentru pizza, deshidratoare electrice,
cuptoare tip tunel, dispozitive de gătit cu fum,
dispozitive de uscare cu fum, dispozitive de
maturare cu fum, dispozitive de coacere cu
fum, dispozitive de învârtit frigări, dispozitive
pentru deshidratarea alimentelor, dispozitive
pentru uscarea alimentelor, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băuturi
încălzite electric, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea alimentelor, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea băuturilor, dulapuri pentru fermentarea
controlată a aluatului, echipamente de
distribuție a băuturilor reci (altele decât
distribuitoarele), cuptoare industriale, cuptoare
electrice, cuptoare de uz casnic, cuptoare
pentru gătit, cuptoare de brutărie, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu inducție, cuptoare
cu gaz de uz casnic, cuptoare cu convecție,
cuptoare, cratițe electrice, căptușeli ajustate,
pentru cuptoare, cărucioare încălzite pentru
păstrat mâncarea caldă, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), caserole electrice,
ceainice electrice, capsule te ceai reîncărcabile,
capsule de cafea reîncărcabile, capace
pentru arzătoare de plite, cafetiere electrice,
căni încălzite electric, arzătoare inelare,
arzătoare portabile pe gaz, aragazuri de
voiaj, aparate termoelectrice pentru încălzirea
alimentelor, aparate și instalații de gătit, aparate
pentru sterilizarea laptelui, aparate pentru
încălzirea alimentelor, aparate pentru sandvișuri
(prăjitoare), aparate pentru răcirea băuturilor,
aparate pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea,
aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate
electrice pentru prepararea pâinii, aparate
electrice pentru a prepara sandviciuri, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, aparate electrice
de făcut iaurt, aparate electrice pentru copt
vafe, aparate electrice pentru preparare de
ciocolată, aparate electrice pentru a prepara
friptura, aparate de prăjit cu aer, aparate
de încălzire cu halogen, aparate de încălzire
electrice, aparate de încălzit, aparate de gătit
cu grătare, aparate de preparat spumă în
timpul încălzirii laptelui, aparate de gătit pentru
bucătărie, aparate de încălzire si de răcire pentru
distribuirea de băuturi calde și reci, aparate
combinate de producere și de distribuire de
gheață, aparate de distribuire a apei purificate
și răcite, aparate de refrigerare pentru lichide,
aparate frigorifice, aparate pentru congelarea
alimentelor, congelatoare, automate de gheață,
aparate și instalații pentru răcire, aparate și
mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
aparate și mașini de fabricare a gheții, combine
frigorifice, condensatoare de răcire, camere de

congelare, dulapuri frigorifice, cutii frigorifice,
electrice, containere frigorifice pentru transport,
congelatoare pentru înghețată, congelatoare
orizontale, frigidere, filtre pentru mașinile
pentru prepararea gheții, filtre pentru aparate
pentru prepararea gheții, elemente refrigerente,
instalații de congelare, lăzi frigorifice, instalații
de refrigerare, răcitoare, electrice, mașini de
refrigerare, mașini de făcut zăpadă artificială,
lumini de interior pentru frigidere, lăzi frigorifice
portabile (electrice), unități frigorifice comerciale,
tejghele frigorifice, serpentine de răcire, răcitoare
pentru sticle (aparate), refrigeratoare portabile
electrice, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice,
uși de frigidere, vitrine frigorifice, unități
frigorifice utilizate pentru depozitare, epurare
și purificare a gazelor, echipament pentrru
procesare chimică, cuptoare și vetre industriale
(nu pentru alimente sau băuturi), aparate de
încălzire a aerului, aparate cu apă caldă, aparate
cu aer cald, aparat electric pentru încălzirea apei,
suflante cu aer cald, suporturi pentru încălzirea
alimentelor (încălzite), termoplonjoare, valve
termostatice, unități electrice de polimerizare
pentru compuși stomatologici de reconstituire,
turnuri de răcire cu evaporare, țevi pentru cazane
de încălzire, ventile termostatice (componente
ale instalațiilor de încălzire), sisteme de control
(valve termostatice) pentru instalații de încălzire,
sisteme de încălzire a apei pentru dușuri,
sisteme electrice cu boiler pentru încălzire
centrală, rotisoare cu gaz, reșouri de păstrat
mâncarea caldă, plăci încălzitoare, radiatoare
plate pentru instalațiile de încălzire centrală,
radiatoare cu convecție, radiatoare cu ulei,
propagatoare electrice, pompe de căldură pentru
prelucrarea energiei, plite combinate, mașini de
prăjit tutun, mașini de gătit electrice, mașini
de ceață, mașini de gheață carbonică, lămpi
de gaz, lămpi de petrol, instalații pentru
producerea aburului, instalații pentru răcirea
și încălzirea apei, mașini pentru generare de
ceață artificială, mașini pentru generare de fum
artificial, panouri răcite folosite la cuptoarele
electrice, mașini electrice de gătit sub presiune
cu autoclave de uz casnic, instalații de încălzire,
instalații de sterilizare pentru instrumente
medicale, instalații de apă calda, instalații
automate pentru transportat cenușă, instalații
de încălzire solară, instalații pentru evaporare,
instalații de încălzire pentru fluide, instalații
de încălzire cu circuit închis, incineratoare,
încălzitoare de apă solare, încălzitoare de
ceară pentru epilat, încălzitoare electrice de
biberoane, încălzitoare electrice pentru sticle,
încălzitoare industriale, încălzitoare pentru paturi
cu apă, generatoare de abur, furnale electrice,
furnale, garnituri fasonate pentru cuptoare,
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generatoare de abur de uz casnic, grătare
de cămine, corpuri de încălzire, filamente
electrice pentru încălzire, filamente generatoare
de căldură, elemente de încălzire tubulare,
elemente de cuptor prefabricate, elemente
de încălzire plate, elemente de încălzire
pentru cuptoare, echipament pentru reglarea
tirajului (componente de cuptoare), duze pentru
reglarea tirajului (componente pentru focare),
duze pentru reglarea tirajului (componente de
cuptoare), echipament pentru reglarea tirajului
(componente pentru focare), dispozitive pentru
încălzirea sticlelor, dispozitive de încălzit pentru
bazinele de înot, dispozitive pentru reglarea
căldurii (supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, cuptoare solare, cuptor
cu vatră mobilă, corpuri de încălzire, cuptoare
cu gaz, cuptoare de inducție, cazane pentru
instalații de încălzit, cazane pentru sistemele
de încălzire, cilindri de încălzire, cenușare
pentru cămine, circulatoare (încălzitoare de
apă), cilindri pentru încălzirea apei, cabluri
de trasare termică, cadre pentru încălzire,
cartușe pentru încălzire, cazane (boilere) pentru
cuptoare, căptușeli pentru creuzet, autoclave
(marmite electrice sub presiune), autoclave,
electrice, pentru gătit, apometre pentru boilere,
aplice pentru lămpile cu gaz, aparate și
instalații de încălzire, aparate pentru încălzirea
recipientelor, aparate pentru încălzirea aerului,
aparate pentru încălzirea biberoanelor, aparate
pentru încălzirea pavajelor, aparate pentru
încălzire pentru bazine cu apă, aparate pentru
încălzire cu vapori de uz industrial, aparate
pentru băi de parafină electrice, nu pentru
scopuri medicale, aparate pe gaz pentru
fierbere, aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire, aparate de încălzire
alimentate cu energie solară, aparate de
încălzire cu lumină solară, acceleratoare de
tiraje, aparate de aerare, aparate de aer
condiționat electrice, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de încălzit
pentru corturi, aparate de încălzit pentru structuri
temporare, ventilatoare eoliene, ventilatoare
electrice portabile, ventilatoare pentru absorbție,
ventilatoare de tavan, ventilatoare de plafon,
ventilatoare, unități de ventilație, terminale de
ventilare, supape (piese pentru radiatoare),
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de încălzire centrală), supape de
control termostatic (componente de radiatoare
de încălzire centrală), supape termice de control
folosite la radiatoare de încălzire centrală,
supape pentru aparate de aer condiționat,
sisteme de încălzire pardoseală, sisteme
hvac (încălzirea, ventilarea și climatizarea
aerului), regulatoare de tiraj pentru pentru

împiedicarea răspândirii vaporilor, regulatoare
de tiraj pentru pentru împiedicarea răspândirii
fumului, regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii focului, regulatoare
de tiraj (încălzire), regulatoare automate de
temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare de temperatură (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare automate de temperatură
(supape) pentru radiatoarele din sistemele de
încălzire centrală, radiatoare electrice portabile,
radiatoare electrice, radiatoare (încălzire),
radiatoare, purificatoare de aer portabile,
pompe de căldură, perdele de aer, plăci
radiante de plafon, pături electrice, odorizante
electrice de priză, instalații pentru recircularea
aerului, instalații pentru recuperarea căldurii
de aer, limitatoare de temperatură folosite
la radiatoarele de încălzire centrală (valve
termostatice) care conțin discuri bi-metal,
limitatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, limitatoare
de temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală (valve termostatice) care conțin tije
de expansiune, instalații de răcire, instalații
de ventilare, instalații de încălzire centrală,
instalații pentru gestionarea aerului, instalații
pentru extragerea aerului, instalații pentru
încălzirea aerului, încălzitoare de cameră,
instalații de aerisire, hote pentru eliminarea
fumului, încălzitoare electrice pentru prosoape,
generatoare de aer cald, grizumetre cu platou
mobil, hote cu ventilator pentru cuptor, hote
pentru aparate de ventilare, echipament de
tratare a aerului, extractoare (ventilație sau
aer condiționat), filtre de aer pentru unitățile
aparatelor de aer condiționat, difuzoare de
aer, covoare încălzitoare, cuptoare electrice de
tratament termic, dulapuri izotermice, centrale
de tratare a aerului, corpuri de încălzire
ambientală portabile dispuse orizontal cu
tiraj forțat, corpuri de încălzire ambientală
cilindrice dispuse orizontal cu tiraj forțat,
corpuri de încălzire ambientală cilindrice
portabile dispuse orizontal cu tiraj forțat,
convectoare (radiatoare), comutatoare de
temperatură (supape) pentru radiatoare de
încălzire centrală, colectoare termice solare
(încălzire), comutatoare termosensibile (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, clapete pentru controlul aerului,
colectoare de energie solară pentru încălzire,
capace filetate de radiatoare, cabluri electrice
pentru încălzire, boilere pentru încălzire centrală,
aparate și instalații de ventilație, aparate pentru
recircularea aerului, aparate pentru încălzirea
podelelor, aparate pentru circularea aerului,
aparate de ventilație portabile, aparate electrice
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de încălzire, aparate de ventilație alimentate cu
energie solară, aparate de ventilație, aparate
electrice pentru răcirea încăperilor (de uz
casnic), aparate pentru generare de jeturi de
aer, aparate de filtrare a aerului, aparate de
purificare a aerului, aparate de umidificare
a aerului, dezumidificatoare, aparate pentru
filtrarea polenului, aparate pentru dezodorizare,
aparate de uscat cu aer, dispozitive de purificare
a aerului, dezumidificatoare de uz casnic, filtre
de aer pentru uz industrial, sterilizatoare de
aer, umidificatoare, hote de aerisire, instalații
de ventilare pentru bucătării, instalații pentru
dezodorizarea atmosferei, purificatoare de aer,
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), accesorii de iluminat
pentru exterior, accesorii pentru corpuri de
iluminat, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, tuburi luminiscente,
tuburi fluorescente, torțe de semnalizare.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
blocnotesuri, suporturi pentru afișe din hârtie sau
carton), căptușeli pentru sertare confecționate
din hârtie parfumată, căptușeli parfumate pentru
sertare, tuburi din carton, sigle de firme din
hârtie, role de hârtie pentru mașini de calcul,
suluri de hârtie pentru imprimante, indigo,
pungi de ambalat din hârtie, rezerve de hârtie,
întărituri din carton pentru legarea cărților,
hârtie și carton industriale, hârtie adezivă,
aplicatoare de vopsea sub formă de bureți,
aplicații din hârtie, batoane de cerneală, carduri
cu mostre de culori, cărți de desenat sau de
scris, cărbune pentru artiști plastici, clipsuri
magnetice pentru suporturi de pensule, ceară
de modelat, cu excepția celei de uz dentar,
tuș, truse de desen, teuri (desen), triunghiuri
pentru proiectare, tocuri pentru desene sau
schițe, suporturi pentru cretă, stilouri de gravură,
stilouri de desen cu tuș, stilouri cu cerneală
chinezească, seturi de pictură pentru copii,
rulouri pentru trafalete, seturi de pictură pentru
artiști, suporturi pentru șevalete, șabloane pentru
desen tehnic, șervețele, tăvițe pentru păstrarea
instrumentelor de proiectare, șabloane pentru
decorarea alimentelor și a băuturilor, tăvi (țe)
pentru role de vopsit, rigle, pulverizator cretă,
planșete de desen, planșe pentru gravat, role
pentru vopsit, pixuri colorate, pietre litografice,
piepteni pentru striuri decorative, pensule, palete
de culori, pânză de calc, pasteluri, mânere
pentru rulouri de vopsit, mucava, materiale

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

lichid corector, ștergătoare pentru table albe,
tipare de croitorie, timbre, tichete (bilete), teuri
pentru desen, tipărituri, tăvi pentru birou, tatuaje
temporare, table magnetice pentru planificarea
activităților și a programărilor, tablete de ceară
pentru sigilii, table pentru luat notițe (articole
de birou), table de scris albe, table albe cu
proprietăți magnetice, tabele de scor, suporturi-
presă pentru cărți, supracoperte din hârtie
pentru dosare, suporturi pentru ștampile (sigilii),
suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, suporturi pentru instrumente de scris,
suporturi pentru hârtie (articole de birou),
suporturi pentru dosare, suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), suporturi
pentru documente sub formă de articole
de papetărie, suporturi pentru corespondeță,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
capsatoare, suporturi pentru calendare de birou,
ștergătoare de penițe, suporturi cu sertare pentru
articole de papetărie (birotică), suport de birou
rotativ pentru a nota și păstra informații de
contact, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi de birou pentru documente,
ștampile de birou, seturi de birou, separatoare
pentru dosare, separatoare pentru carnețele
de notițe, semne de carte, semne adezive,
sclipici pentru papetărie, șabloane (papetărie),
saci poștali fabricați din hârtie, reviste (publicații
periodice), publicații promoționale, publicații
periodice tipărite, rame pentru fotografii, registre,
publicații periodice, prospecte, produse de
imprimerie, plicuri, pliante, planșe de perete,
planuri arhitecturale, planificatoare (articole
tipărite), piuneze, picturi artistice, periodice,
perforatoare electrice (articole de birou), etuiuri
pentru pașaport, paspartuuri, organizatoare
personale, pagini de albume de fotografii,
organizatoare de birou, panglici din hârtie
creponată, orare, modele tipărite, meniuri,
notesuri, materiale imprimate, mașini de birou,
mape tip servietă, mape pentru documente,
mape, manuale tipărite, litere și cifre adezive,
litere și cifre realizate din hârtie, jurnale de
buzunar, jurnale de bord (jurnale de bord),
jurnale comerciale, litere cu adeziv pentru
inscripții, lecții tipărite, jurnale, insigne din
carton, indicatoare publicitare din hârtie, inele
de hârtie pentru trabucuri, indexuri pentru
dosare, tipare pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, imprimeuri cu desene animate,
horoscoape tipărite, huse pentru carnete de
cecuri, hârtie de calc, hărți de traseu, hărți
rutiere, formulare în alb, florare, flip-charturi
cu foi goale, flip-charturi imprimate, folii pentru
documente, etichete pentru cadouri, etichete
tipărite din hârtie, etichete din hârtie, etichete
din carton, etichete autocolante, etichete
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adezive, echipament pentru imprimare și
legare, echipament pentru educație/învățământ,
dosare, almanahuri, anuare (publicații tipărite),
bancnote, batoane de vopsea, blocuri de
desen, caiete școlare, călăreți pentru cartoteci,
carnețele, carnete de cecuri, cărți de vizită, cărți
de telefon, cărți de joc cu întrebări, cărți cu
abțibilduri pentru activități, cartonașe nescrise,
cartonașe de colecție, cecuri, ceară sigiliu,
chitanțiere, cerneală, colaje, coperte de protecție
pentru cărți, coperte (papetărie), coșuri de birou
pentru accesorii de birou, creioane colorate,
cutii pentru creioane, cutii pentru dosare,
cupoane, cutii pentru flipchart-uri, decalcomanii,
decapsatoare, cuvinte încrucișate, cutii pentru
șabloane, diplome imprimate, diagrame tipărite,
deschizător scrisori, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, degetare de cauciuc, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
diagrame rotunde de carton, din două sau
mai multe bucăți suprapuse, pentru calcularea
datelor, dispozitive de mărunțire a cd-urilor,
de uz casnic sau profesional, ecusoane cu
nume (articole de birou), embleme imprimate,
felicitări, etuiuri pentru pașapoarte, etuiuri pentru
ștampile, etichete pentru marcare, fălțuitoare
(articole de birou), fanioane de hârtie, fișe
cu date, fișe cu informații, fișe (papetărie),
felicitări pop-up, felicitări muzicale, felicitări
aniversare, felicitări pentru ocazii speciale,
fluturași informativi, folii adezive de transfer, folii
transparente (papetărie), formulare comerciale,
fotografii, fotografii înrămate și neînrămate,
grafice tipărite, ghiduri de studiu.
20. Adăposturi și paturi pentru animale de
companie, afișaje, standuri și indicatoare, nu din
metal, mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, balamale nemetalice, vizoare
pentru uși, nu din metal (fără mărire), ventile,
nu din metal, tije, nemetalice pentru scări, tije
de sprijin pentru plante sau copaci, nemetalice,
tije, nemetalice pentru suspensie nemetalice
pentru atârnarea articolelor, tăvi nemetalice, tobe
de înfășurare nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri, tipare din plastic pentru utilizare în
cadrul procesului de fabricare de mobilier, tuburi
din plastic care se pot strânge, goale, ventuze
(accesorii), ventilatoare pentru uz personal,
care nu sunt electrice, verigi confecționate din
materiale nemetalice, țăruși, nu din metal, pentru
plante sau copaci, șine pentru perdele de duș,
țăruși nemetalici pentru corturi, suporturi pentru
plante, suporturi pentru fanioane, suporturi

pentru copaci (nemetalice), tacheți pentru
andocare, nu din metal, sisteme nemetalice de
fixare pentru plăcuțe de înmatriculare, șaibe
din plastic, prăjini nemetalice, plăcuțe pentru
ușă, nu din metal, plăcuțe de identificare pentru
animale, nemetalice, plăci funerare din plastic,
opritoare pentru dulapuri, nu din metal, opritoare
din lemn pentru uși, mulaje din ipsos pentru
turnarea de materiale ceramice, mânere sferice
din plastic, mânere din sticlă, mânere rotunde
din lemn, mânere din porțelan, matrițe de
plastic pentru fabricarea săpunului, manșoane
din materiale nemetalice pentru bastoane de
mers, manșoane pentru susținerea conductelor
(plastic), mosoare nemetalice cu acționare
manuală pentru furtunuri de grădină, muchii
de scări din plastic, mânere pentru sertare,
nu din metal, mânere din plastic pentru uși,
mânere din plastic pentru sertare, mânere din
ceramică pentru mobilier, mânere de sprijin
nemetalice, lanțuri, nu din metal, inele pentru
perdele, inele pentru nas de taur (nemetalice),
mânere din ceramică, inele pentru draperii de
duș, glisiere suspendate de plafon din materiale
nemetalice, garnituri din material plastic, tobe
de înfășurare, nemetalice, nemecanice pentru
furtunuri, încuietori și chei, nu din metal,
geamanduri, garnituri pentru uși, porți și ferestre,
nu din metal, închideri cu inel, altele decât cele
din metal, etriere de întindere, nu din metal,
evantaie de mână, etichete din plastic, dopuri
pentru chiuvete, nemetalice, dopuri pentru
dușuri, nemetalice, doage din lemn, distanțiere
pentru plăci, dopuri de cadă din materiale
nemetalice, discuri și plăci de suport, nu din
metal, distanțiere din plastic folosite împreună
cu panourile sandviș, covorașe de protecție,
detașabile, pentru chiuvete, cobilițe, clanțe din
lemn, corniere din plastic, dispozitive de fixare
nemetalice, clame ajustabile (nemetalice), capră
de tăiat lemne, cârlige nemetalice pentru baie,
cepuri (nemetalice) pentru căzi, catarge portabile
pentru arborat steaguri, nu din metal, cârlige
cu șurub, nu din metal, cârlige nemetalice,
cale pentru roți, nu din metal, brățări de
identificare, nemetalice, bobine din lemn (pentru
fire, mătase, șnur), bolțuri de ancorare, nu din
metal, bețișoare din lemn pentru bomboane sau
înghețată, bare pentru draperii de duș, bare de
duș, bare de plastic pentru scări, bare mâner,
nemetalice, bujii nemetalice cu autofiletare,
șuruburi nemetalice, nituri nemetalice, pitoane,
nemetalice, piulițe (încuietori), nu din metal,
mijloace de fixare pentru cabluri, conectori
și suporturi, nu din metal, dopuri nemetalice,
cuie nemetalice, dispozitive de fixare pentru
țevi, conectori și suporturi, nu din metal,
cleme nemetalice, agățătoare nemetalice pentru
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depozitare pe rafturi, articole pentru organizarea
hainelor, altare pentru familii budiste (butsudan),
arcuri sub formă de accesorii nemetalice
pentru tapițerie, balansoare, balansoare pentru
copii, uși pentru mobilier, vitrine de prezentare
(altele decât vitrinele frigorifice), zăvoare pentru
mobilă, nu din metal, uși de mobile, uși de
dulapuri, tetiere (mobilă), umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, suprafețe de
lucru, țarcuri pentru bebeluși, țarcuri de copii,
suporturi nemetalice pentru mobilă, suporturi
nemetalice pentru rafturi (piese de mobilier),
suporturi nemetalice pentru unelte, montate pe
perete, suporturi pentru oglindă, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
de umbrele, suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de cărți, suporturi independente pentru
prosoape (mobilier), suporturi nemetalice pentru
mobilier, stative pentru sticle, standuri pentru
ziare, șine nemetalice pentru sertare, sertare
(piese de mobilier), sertare pentru mobilier,
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, scăunele-leagăn,
scaune gonflabile, scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada
de baie, rotile, rezemătoare de picioare,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat
în poziție șezând, rastele pentru arme, rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rafturi suspendate pentru depozitare (mobilier),
rafturi prefabricate (mobile), rafturi pliante, rame,
rafturi modulare (mobilier), rafturi metalice, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din lemn,
utilizate pentru depozitare, rafturi de mobilă,
rafturi, protecții din fetru pentru picioare de
mobilier, premergătoare pentru copii, porți de
siguranță pentru uși sau scări, premergătoare
pentru bebeluși, plăci frontale de dulapuri,
piese pentru dulapuri (nemetalice), piese de
mobilier, piese de mobilier nemetalice, piese
pentru sisteme de rafturi (nemetalice), piese
de asamblare pentru mobilier, picioare pentru
mobilă, pereți despărțitori (mobilier), picioare
de scaun, picioare de masă, perne pentru
scaune, paravane separatoare (mobilier), paturi,
așternuturi, saltele și perne, panouri pentru
partea din spate (piese de mobilier), oglinzi
(sticlă argintată), module pentru depozitare
(mobilier), module nemetalice demontabile
(mobilier), mobilier pentru casă, birou și
grădină, mobilier de baie, mobilier de exterior,
rafturi de mobile, mânere pentru mobilă, din
plastic, lăzi pentru scule nemetalice, goale,
leagăne pentru verandă, mânere rotunde pentru
sertare (nemetalice), lăzi de depozitare, huse
pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse textile
(adaptate) pentru mobilier, jaluzele de interior și

accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), grilaje pentru șemineuri (mobilier),
huse adaptate pentru mobilier, grilaje din lemn,
grilaje nemetalice de protecție pentru bebeluși,
copii și animale de companie (mobilier),
grilaje de siguranță (bariere) extensibile
pentru scări, grilaje de siguranță extensibile
pentru uși, glisoare nemetalice pentru mobilă,
glisiere pentru sertare (nemetalice), ghișee
pentru bănci, ghidaje (dispozitive de culisare)
pentru sertare (nemetalice), garnituri pentru
dulapuri (nu din metal), ghidaje (dispozitive
de culisare) pentru sertare (articole metalice
pentru mobilier), extensii pentru mese, etajere,
garnituri nemetalice pentru mobilier, elemente de
mobilier, cutii pentru unelte (mobilier), dispozitive
de fixare nemetalice pentru mobilier, dispozitive
de ghidare pentru sertare (nemetalice),
dispozitive de fixare nemetalice pentru rafturi,
cutii pentru trusouri de nou-născuți (din lemn
sau plastic), coșuri împletite, cotiere pentru
mobilă, plăci de chihlimbar sintetic, casete
pentru chei (mobilier), coarne de animal,
coarne artificiale, carapace de broască țestoasă
(material neprelucrat sau parțial prelucrat), benzi
de plută, benzi de lemn, bambus, gheare de
animale, chihlimbar, cochilii de melc de mare,
colți de fildeș (material neprelucrat sau parțial
prelucrat), fildeș, dinți de animale, corali, copite
de animale, muchii din paie, imitații de baga,
împletituri de paie, trestie (materiale pentru
împletit), spumă de mare, sidef, răchită, cochilii
de scoici, os de balenă, oase de animale
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
valve (material neprelucrat sau semi-prelucrat),
animale împăiate, busturi de fildeș, busturi de
ceară, busturi de os, busturi din lemn, busturi
de plastic, artă (obiecte de artă din lemn, din
ceară, din ghips sau din materiale plastice),
capcana viselor (decorațiuni), decorații pentru
masă (ornamente) confecționate din lemn, trofee
din plastic, statui din plastic, statui din os,
trofee de lemn, sculpturi ornamentale realizate
din ipsos, statuete de fildeș, statuete din lemn,
ceară, ghips sau din materiale plastice, statuete
din os, statui de fildeș, statui din chihlimbar
presat, plăcuțe decorative murale (mobilier), nu
din materiale textile, plăci decorative din ipsos,
sculpturi de ipsos, sculpturi de ceară, sculpturi
de plastic, sculpturi din fildeș, sculpturi din lemn,
sculpturi în os, ornamente de plastic pentru
torturi, obiecte de artă din lemn, obiecte de artă
din ipsos, obiecte de artă din ceară, obiecte de
artă din material plastic, obiecte de artă fabricate
din paie, obiecte de artă fabricate din plută,
opere de artă din coajă de nucă, ornamente
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pentru prăjituri realizate din plastic, modele
la scară redusă, din plastic, pentru decorare,
modele (ornamente) confecționate din ipsos,
modele (ornamente) confecționate din ceară,
modele (ornamente) confecționate din plastic,
modele (ornamente) confecționate din lemn,
modele (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din lemn, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din plastic, machete
de vehicule (ornamente) confecționate din ceară,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ipsos, machete de figurine (ornamente)
confecționate din rășini sintetice, machete de
avioane (ornamente) confecționate din ipsos,
machete de avioane (ornamente) confecționate
din lemn, machete de avioane (ornamente)
confecționate din plastic, machete de avioane
(ornamente) confecționate din ceară, machete
de avioane (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, lucrări de artă din chihlimbar, globuri
lucioase, imitații de produse alimentare, din
plastic, figurine ornamentale confecționate din
lemn, figurine ornamentale confecționate din
ipsos, figurine ornamentale confecționate din
ceară, figurine turnate din materiale plastice,
figurine din răşină, figurine din os, figurine în
miniatură (plastic), figurine din lemn, figurine
din ipsos, figurine din fildeș, figurine din ceară,
decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, butoaie și putini, nu
din metal, butelii pentru gaz, nu din metal,
canistre, nu din metal, capace pentru recipiente,
capsule ale timpului nemetalice, vase din
plastic pentru ambalare, tăvi de stivuire din
plastic, truse de scule nemetalice, goale, tuburi
de plastic pentru transmiterea corespondenței,
rezervoare nemetalice pentru depozitarea apei
(recipiente), sicrie și urne funerare, scrinuri,
rezervoare pentru stocarea gazelor, care nu
sunt metalice sau de zidărie, recipiente pentru
protecție, realizate din materiale nemetalice,
destinate depozitării de bunuri, recipiente
nemetalice pentru lichide (altele decât cele
pentru uz casnic și bucătărie), recipiente
de apă portabile confecționate din plastic,
recipiente din plastic pentru medicamente,
recipiente din plastic pentru medicație utilizate
în scopuri comerciale, recipiente flexibile din
plastic pentru transportarea lichidelor, recipiente
din plastic pentru depozitarea bunurilor în
vederea transportului, lăzi și palete, nu din
metal, dulăpioare cu încuietoare pentru bagaje,
dulapuri murale, dopuri din plastic pentru
recipiente utilizate la împachetarea bunurilor
industriale, închideri combinate pentru recipiente
(nemetalice și nu pentru uz casnic sau
bucătărie), dispozitive de închidere pentru

recipiente (nemetalice), cutii din plastic, cutii
de siguranță, nu din metal, cutii de plastic
decorative, cutii de lemn pentru sticle, cutii
de lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii
confecționate din materiale plastice laminate,
cutii de ambalare confecționate din lemn, coveți
nemetalice, containere nemetalice, containere
flotante nemetalice, cofraje din plastic pentru
ouă, cisterne de apă din plastic de uz
casnic, cisterne de apă din plastic de uz
industrial, cifre pentru plăcuțele de înmatriculare
(nemetalice), cifre confecționate din plastic
pentru mobilier, cifre confecționate din plastic
pentru clădiri, baloane publicitare, aviziere
din plută, articole pentru afișarea prețului la
punctele de vânzare, realizate din materiale
plastice, benzi decorative din plastic pentru
aplicarea pe fațadele magazinelor, vitrine de
prezentare, table pentru prezentări, tejghele
pentru expunere, vitrine, tabele de marcaj,
suporturi rotative (mobilier), suporturi pentru
reviste, suporturi pentru tejghele, standuri
de prezentare pentru mărfuri, standuri de
prezentare portabile pentru reclame, standuri de
prezentare, sisteme de afișare, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare vitrine,
rafturi de magazin, rafturi de prezentare, rame
pentru panouri indicatoare, semne gonflabile
din plastic, plăcuțe din plastic, portcarturi
sub formă de panouri de prezentare, plăcuțe
decorative (nemetalice) pentru vehicule, plăcuțe
de înmatriculare pentru vehicule (nemetalice),
plăci din lemn pentru scopuri publicitare
(neluminoase), placi de identitate, nemetalice,
panouri publicitare, panouri de prezentare a
bijuteriilor, mobilier pentru magazine, numere
de casă, nemetalice, neluminoase, panouri de
afișare, manechine și manechini de croitorie,
mobilier pentru expunerea produselor, conuri
rutiere de plastic, ecusoane din plastic, rampe
din plastic destinate utilizării cu vehicule, taburet
înălțător (kick step), case de joacă pentru
animale de companie, cuibare, culcușuri pentru
animale, fundații de fagure pentru stupi, mobilier
pentru animalele de companie, perne pentru
animale de companie, rame pentru stupi, stupi
de albine, stâlpi de zgâriat pentru pisici, trape
de acces pentru câini/pisici nemetalice sau
din zidărie, cutii poștale cu picior (nu din
metal), paturi, dulapuri (mobilier), canapele,
noptiere, comode, mese, scaune, fotolii, birouri,
scări pentru biblioteci, nemetalice, etajere
pentru biblioteci, unități de depozitare (mobilier),
accesorii (nemetalice) pentru bufete, accesorii
(nemetalice) pentru dulapuri, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), accesorii de interior pentru
garderobe, accesorii metalice pentru expunere
(mobilier), accesorii pentru mobilier, care nu
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sunt din metal, accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), accesorii nemetalice
pentru magazin respectiv: articole pentru
organizarea hainelor (mobilier), bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), buferuri,
birouri, poliţe pentru biblioteci, etajere pentru
biblioteci, grilaje nemetalice de protecţie pentru
bebeluşi, copii şi animale de companie
(mobilier), coşuri pentru bebeluşi (pătuturi),
huse adaptate pentru ramele de la pătuturi de
copii, pătuturi de siguranţă, protecţii antilovire
pentru pătuţuri-leagăn de copii, altele decât
lenjeriile de pat, bariere de protecţie pentru
pat, perne de susţinere pentru scăunele de
copii, vergele metalice de perdele, suporturi
de raft metalice (piese de mobilier), ştifturi
metalice cu cap şi gaură pentru cui spintecat,
nu din metal, standuri metalice de prezentare,
şine metalice pentru perdele, sertare metalice
(piese de mobilier), separatoare metalice pentru
rafturi (piese de mobilier), rafturi metalice,
module metalice demontabile, bolţuri, şuruburi,
dibluri, rotile pentru mobilă, somiere, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă/elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă, balamale, nemetalice, rafturi,
sertare pentru mobilă, bare de plastic pentru
scări, muchii de scări din plastic, grilaje de
siguranţă (bariere) extensibile pentru scări.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale
ca porțelan, teracotă sau sticlă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, articole pentru curățarea dentară,
aparate de demachiat, non-electrice, aparate
pentru demachiere, electrice, aparate pentru
demachiere, neelectrice, aplicatoare cosmetice,
aplicatoare de fard, aplicatoare pentru farduri
de ochi, bureți, bureței pentru machiaj,
bureți cosmetici, bureți de baie, bureți de
față pentru aplicarea machiajului, bureți de
toaletă, pămătufuri pentru bărbierit, bureți
pentru corp, bureți pentru curățarea feței,
bureți pentru frecare, ustensile cosmetice,
căzi, aparate deodorizante pentru uz personal,
dozatoare pentru șampon, doze din sticlă
pentru medicație, goale, flacoane pentru parfum,
dozatoare de săpun, dozatoare pentru creme de
îngrijire a pielii, distribuitoare pentru cosmetice,
dispozitive de demachiere, mănuși abrazive
pentru exfolierea pielii, pensule de uz cosmetic,

pensule pentru buze, pensule pentru contur
de ochi, perii de baie, perii pentru curățat,
perii pentru exfoliere, perii pentru rimei,
perii pentru igiena personală, periuțe pentru
gene, piepteni, portfarduri (accesorizate), pudre
compacte (cutii), pudriere (goale), pudriere
din metale prețioase, pudriere din metale
prețioase (vândute goale), pudră cosmetică
compactă (goală), pulverizatoare de parfum,
pulverizatoare de uz casnic, spatule cosmetice,
rafturi pentru cosmetice, rafturi pentru geluri
de duș: rafturi pentru preparate de curățare
a corpului, recipiente pentru cosmetice goale,
recipiente pentru loțiuni, goale, de uz casnic,
recipiente pentru săpun goale, savoniere,
spatule cosmetice destinate utilizării împreună
cu preparate de epilare, periuțe pentru
sprâncene, sticle goale pentru pulverizare,
suporturi pentru cosmetice, truse de toaletă,
truse de toaletă cu conținut, perii cosmetice,
cutii adaptate pentru ustensile cosmetice,
aspersoare, boluri pentru flori, coșuri de flori,
ghivece de flori, jardiniere, perii pentru gazon,
mănuși de grădinărit, pulverizatoare pentru
furtunuri de grădină, recipiente pentru flori,
stropitori, suporturi pentru flori, vaze, vaze pentru
flori, acvarii și vivarii, articole pentru controlul
dăunătorilor și paraziților, colivii pentru păsări,
boluri pentru peștișori, litiere pentru animale de
companie, aparate de curățat scame, electrice
sau neelectrice, coșuri de rufe, cârlige de rufe,
frânghii pentru întins rufele, mese de călcat,
încălțătoare, suporturi de uscat haine, suporturi
pentru fiare de călcat, articole de sticlărie,
bibelouri de porțelan, busturi din porțelan,
porțelanuri, lucrări de artă confecționate din
ceramică, lucrări de artă confecționate din
cristal, aparat de masaj pentru pielea capului,
bazine (recipiente), boluri pentru bărbierit, cuve
pentru clătit, chiuvete, dispozitive pentru săpun
lichid, dozatoare de gel de duș, dozatoare
de săpun de mâini, olițe pentru copii, inele
și bare pentru suportul prosoapelor, piepteni
electrici, suporturi pentru bureți, suporturi de
perete pentru săpun, suporturi de pahare pentru
baie, aparat pentru parfumarea aerului, cutii
pentru monezi (pușculițe), pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, aparate de gătit cu
aburi, neelectrice, aparate de gătit sub vid, boluri
de sticlă, paie de băut, ustensile de curățenie
pentru toaletă și baie, lăzi de gunoi, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, dispozitive electronice de hrănire
pentru animale de companie, dispozitive de
hrănire pentru animale pe care animalele le
pot acționa singure, articole pentru animale,
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căușe pentru hrana canină, distribuitoare de
hrană pentru animale de companie acționate
de acestea, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și
de lichide pentru animale de companie,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
adăpători acționate de animale domestice,
veselă, articole de bucătărie și recipiente, căni
speciale cu muștiuc pentru hrănire, dispozitive
de hrănire pentru hrănirea păsărilor în colivii,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor în
natură, dispozitive de hrănire pentru păsări, iesle
de hrănire metalice pentru bovine, dispozitive de
hrănire pentru păsări sub formă de recipiente,
iesle pentru bovine, jgheaburi metalice pentru
bovine, jgheaburi de apă pentru bovine, troace
pentru ovine, litiere pentru pisici, filtre destinate
utilizării în litiere pentru pisici, tăvi de plastic
folosite ca litiere pentru pisici, duze pentru
furtunuri de apă, terarii de apartament (pentru
animale), sticle pentru apă, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, bazine de apă (pentru
pești vii), articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, perii
pentru animale de companie, borcane cu gustări
pentru animale de companie, recipiente de
uz casnic pentru depozitarea hranei pentru
animale de companie, periuțe de dinți pentru
animale de companie, piepteni pentru animale
domestice, recipiente de băut pentru animale,
cuști de sârmă pentru animale domestice, vase
de mâncare pentru animale de casă, vase pentru
mâncare pentru animale de casă, recipiente de
mâncare pentru animale de companie, recipiente
din plastic pentru distribuirea de mâncare
animalelor de companie, recipiente din plastic
pentru distribuirea de produse de băut animalelor
de companie, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
băuturi, neelectrice, ajutaje pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, boluri pentru flori,
capete de stropitori, duze de furtun pentru
stropit, aparate de curățat scame, electrice
sau neelectrice, coșuri de rufe, cârlige de
rufe, aparat pentru parfumarea aerului, aparate
neelectrice pentru lustruirea podelelor, aparate
de ceruit neelectrice, aparate pentru șters
praful, neelectrice, aplicatoare de ceară pentru
podea, montabile pe un mâner de mop, bureți,
bureți abrazivi, bureți de curățat de uz casnic,
bureți de mare naturali, bureți de menaj, bureți
metalici, bureți pentru bucătărie, capete de mop,
cârpe pentru curățare, cârpă pentru ochelari,
distribuitoare de săpun, dozatoare de săpun,
fărașe, dispozitive non-electrice de curățat
covoare, dispozitive pentru săpun lichid, găleți

de plastic, lavete de spălat vase, instrumente
abrazive pentru utilizare în bucătărie (curățare),
instrumente cu ventuze pentru desfundarea
țevilor, instrumente de spălat geamuri (pentru
uz casnic), mănuși de curățenie din țesături,
litiere pentru animale, mături, mănuși de menaj,
material pentru perii, material pentru curățare,
pămătufuri de praf, mopuri, perii, perii de spălat,
perii de praf, perii pentru haine, perii pentru
curățat, ustensile de curățenie pentru toaletă
și baie, ștergătoare de geamuri, pulverizatoare
de uz casnic, raclete de uz casnic, pompe
de desfundat toaleta, suporturi pentru perii de
toaletă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, aplicatoare cosmetice,
articole pentru curățarea dentară, truse de
toaletă, vaporizatoare de parfum (goale), truse
pentru accesorii de păr de menaj și de uz
casnic, suporturi pentru bureți, sticle goale
pentru pulverizare, mănuși de bucătărie, mănuși
de grădinărit, mănuși din cauciuc pentru uz
casnic, mănuși din plastic de uz casnic, mănuși
de bumbac de uz casnic, tăvi biodegradabile de
uz casnic, tăvi compostabile, suporturi pentru
veselă, suporturi pentru ustensile de bucătărie,
recipiente de uz casnic.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil,
articole individuale confecționate din materiale
textile lipite de materiale cauciucate, articole
din materiale textile pentru șaluri și eșarfe
(yashmagh) pentru acoperirea capului, articole
nețesute (textile), tul pentru croitorie, tricot,
tul, țesături pentru mobilier și tapițerii, țesături
pentru îmbrăcăminte, țesături pentru perdele,
țesături industriale, țesături din fibre sintetice,
produse din material textil la bucată, produse
din materiale textile de uz casnic, plasă din
plastic pentru muște, plase de țânțari tratate
cu insecticid, pâsle nețesute, mușama, mochetă
(țesături), moleschin, pânză pentru broderii,
materiale de tapițerie, textile pentru perete,
lenjerie, huse pentru mobilă, decorațiuni de
perete, etichete din material textil, lenjerie de pat
și pături, materiale textile pentru baie, produse
textile pentru bucătărie și masă, prosoape.
27. Decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
tapiserii murale (elemente decorative pentru
pereți fabricate din material netextil), tapet,
covoare, carpete și preșuri.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, aeromodele,
zmeie, seturi de jucării, mese multifuncționale
pentru copii (jucării), jucării zornăitoare, jucării
vorbitoare, kituri de asamblat machete la scară
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(jucării), machete auto (jucării), machete de
animale (jucării), machete de clădiri (jucării),
machete de plastic sub formă de jucării,
machete de structuri (jucării), jucării antistres,
aparate de exerciții de jucărie, aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, articole de joacă
educative, articole fantezie pentru petreceri,
biciclete de jucărie, bastoane pentru majorete,
căluți-balansoar, case de păpuși, camere de aer
gonflabile pentru activități recreative acvatice,
corturi de joacă, tobogane, triciclete (articole de
joacă), trotinete, patine cu role în linie, accesorii
de protecție pentru coate pentru practicarea
patinajului, aparate de gimnastică, aparate de
interior pentru fitness, veste de protecție pentru
arte marțiale, trambuline, skateboarduri, schiuri,
saci de box, sănii, ringuri de box, protecții de
corp pentru sport, prăștii, popice, pompe pentru
mingi, platforme pentru exerciții, patine, parașute
de rezistență pentru antrenament fizic, piscine
gonflabile pentru agrement, mingi de sport, jocuri
sportive, leagăne pentru yoga, genți adaptate
articolelor de sport, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, echipament
pentru înot, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, mingi antistres pentru antrenarea
mâinilor, mingi antistres din materiale maleabile,
joystick-uri pentru jocuri video, console de jocuri,
console portabile pentru jocuri video, controlere
pentru console de jocuri, plute de pescuit,
gute de pescuit, lansete de pescuit, genți de
pescuit, nade pentru pescuit, strune pentru
pescuit, momeală pentru pescuit, mincioguri de
pescuit, plute pentru pescuit, cârlige de pescuit,
echipament de pescuit, mulinete pentru pescuit,
plase pentru pescuit, hamuri pentru pescuit,
monturi paternoster pentru pescuit, senzori
de mușcătură (pescuit), harpoane folosite la
pescuit, momeală de pescuit (sintetic), momeală
artificială pentru pescuit, juvelnice (unelte de
pescuit), genți adaptate pentru pescuit, nadă
artificială de pescuit, bărci gonflabile pentru
pescuit, cutii cu nade pentru pescuit (articole
de pescuit), cutii de insecte pentru pescuit
(articole de pescuit), vârtejuri (unelte de pescuit),
momeală artificială de pescuit, fire tippet pentru
pescuit, vergi de undițe pentru pescuit, muște
artificiale folosite pentru pescuit, suporturi pentru
undițe de pescuit, vergi de pescuit pentru
personalizare, greutăți de plumb pentru pescuit,
plase de pescuit în acvari, tocuri pentru undițe
de pescuit, lansete pentru pescuit la muscă,
aparate indicatoare acustice folosite pentru
pescuit, momeli mirositoare pentru vânătoare
sau pescuit, plase pentru pescuitul cu undița,
greutăți din wolfram pentru pescuit, cutii
de ustensile pentru pescuit, momeli pentru

vânătoare sau pescuit, suporturi de undiță
pentru pescuitul de pe mal, indicatoare de
mușcătura peștelui pentru pescuit la copcă,
momeală artificială de aruncat în apă pentru
pescuit, alarme de mușcătură pentru pescuitul
cu undița, săculeți cu momeală pentru catapulte
de pescuit, articole de scoatere a peștelui
din cârlige de undiță (accesorii de pescuit),
indicatoare de presiune electronice folosite la
pescuitul cu undiță, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, accesorii pentru
antrenamentul de golf, accesorii de pescuit,
articole de pescuit, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, respectiv: crose
de golf, momeală artificială pentru pescuit,
indicatoare de tragere/mușcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/mușcătură (unelte
de pescuit), coșuri de prins pește (capcane de
pescuit), momeli pentru vânătoare sau pescuit/
nade pentru vânătoare sau pescuit, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf)/unelte
pentru remedierea găurilor din gazon (accesorii
de golf), instrumente de pescuit, gută pentru
pescuit, mincioguri pentru pescarii cu undița,
undițe de pescuit, cutii de ustensile pentru
pescuit.

───────

MARCONESCU, STRADA LUCIAN
BLAGA NR. 1 AP. 16, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 307160, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

BB CAKES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.02; 27.05.17

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

(210) M 2021 07917
(151) 03/11/2021
(732) BIANCA DANIELA FĂGĂDAR-
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30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată), prajituri,
produse patiserie, produse cofetarie.

───────

(210) M 2021 07922
(151) 04/11/2021
(732) ZAHNARZT HERMANNSTADT,

STR. AVRAM IANCU NR. 637,
JUDEȚ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

ZH ZAHNARZT
HERMANNSTADT DENTAL

CLINIC BY DR. DAHM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 27.05.17; 29.01.12;
02.09.10

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

clase:
44. Anestezie dentară (servicii medicale),
asistență stomatologică, servicii de chirurgie,
consultații stomatologice, furnizare de informații
despre stomatologie, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de albire a dinților,
servicii de curățare a dinților, servicii
de radiologie dentară, consultatii ocluzale
(servicii medicale), înregistrari ocluzale, servicii
de igienă dentară, servicii de ortodonție,

servicii oferite de clinici dentare, stomatologie
estetică, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță profesională în materie de
sănătate, consultanță profesională în materie
de îngrijire a sănătății, controale medicale,
informații medicale, consiliere medicală, în
special în domeniul medicinei stomatologice
și chirurgiei orale, chirurgie orală, servicii de
stomatologie, asistenţă medicală referitoare
la tratamentul stomatologic, servicii de
implantologie, servicii de protetică dentară,
servicii de endodonție, servicii de pedodonție,
servicii de parodontologie, servicii de ortodonție,
servicii de ortopedie dento-facială.

───────

(210) M 2021 07926
(151) 04/11/2021
(732) CASA HYGGE CONSULTING

SRL, DRUMUL BACRIULUI, NR.
32-34, AP. 29, LOCALITATE ROSU,
JUDEȚ ILFOV, LOCALITATEA
ROSU, 077042, ROMANIA

(540)
Casa Hygge

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

42. Amenajare (design interior).
───────
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(210) M 2021 07927
(151) 04/11/2021
(732) ALINSO NV, NEDERZWIJNAARDE

2,, ZWIJNAARDE, 9052, BELGIA
(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.

GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

PWP ALINSO GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.06; 29.01.13

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

clase:
36. Servicii imobiliare, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), achiziții de terenuri
pentru închiriere, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de imobile, administrare de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
afaceri imobiliare, agenții imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, asistență
în materie de achiziții și interese financiare
în domeniul imobiliar, brokeraj imobiliar,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, consultanță privind bunuri imobiliare,
coproprietate imobiliară, evaluare și gestionare
de bunuri imobiliare, finanțarea proiectelor
de dezvoltare imobiliară, formare de consorții
imobiliare, furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), furnizare de informații
pe internet privind afacerile imobiliare, furnizare
de informații privind bunuri imobiliare și
terenuri, furnizare de informații privind gestiunea
terenurilor, furnizare de informații privind
piața proprietăților (imobiliară), furnizare de
locuințe permanente, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, gestionarea proprietăților

(imobiliare), gestiunea bunurilor imobiliare,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
terenurilor, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru operații de construcții, intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
organizare de închirieri de apartamente,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), servicii ale agențiilor de
bunuri imobiliare rezidențiale, servicii de achiziții
de terenuri (în numele terților), închiriere
de centre de afaceri, închiriere de săli de
expoziție, închirieri de locuințe (apartamente),
servicii de achiziții imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru locații pentru divertisment,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru malluri de cumpărături, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de clădiri, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de vânzare
cu amănuntul, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații industriale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, servicii de cercetare privind
achiziția de proprietăți imobiliare, servicii de
consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăților imobiliare, servicii de consultanță
în materie imobiliară pentru corporații, servicii
de căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii de gestiune de multiproprietăți, servicii
de gestiune imobiliară pentru ansambluri de
locuințe, servicii de gestiune imobiliară pentru
complexe de clădiri, servicii de gestiune
imobiliară pentru construcții comerciale, servicii
de informații computerizate privind proprietățile
imobiliare, servicii de împrumuturi imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de localizare de apartamente
pentru terți (cazare permanentă), servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de reprezentare
financiară în vederea deținerii de proprietăți în
numele terților, servicii de tip escrow pentru
bunuri imobiliare, servicii fiduciare imobiliare,
investiții imobiliare.
37. Servicii de construcții, consultații pentru
construcții, construcţii de infrastructură, servicii
de construcții civile, construcții de clădiri
rezidențiale, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri instituționale, servicii
de dezvoltare imobiliară (construcții), servicii
de management în construcții, realizarea de
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construcţii cu caracter industrial, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
reparații și întreținere de clădiri, construcție de
proprietăți rezidențiale.
39. Transport, transport de mărfuri, logistică de
transport.
42. Proiectare de construcții, elaborare de
planuri (construcții), dezvoltare de proiecte
de construcții, amenajări interioare pentru
clădiri, servicii de design arhitectural,
servicii de arhitectură, design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, construcții civile,
planificare pentru construcții de proprietăți,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
design arhitectural pentru planificare urbană,
proiectarea (designul) spațiului interior.

───────

(210) M 2021 07928
(151) 04/11/2021
(732) PROFI IZO BEK, SAT HUDUM

NR 230, COM. CURTESTI, JUD.
BOTOSANI, BOTOSANI, 711514,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

BEK Building

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.25; 26.01.16

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

37. Servicii de construcţii de clădiri și reparaţii,
servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2021 07929
(151) 04/11/2021
(732) SC PISCICOLA PRAHOVA SRL,

SAT FULGA, JUDETUL PRAHOVA,
FULGA, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
STR. UNIRII 133, BL.16C, AP. 12,
JUD. BUZĂU, BUZAU, 120013,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

Delta dintre sate
PISCICOLA PRAHOVA

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru,
verde

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi, amestecuri pentru
supe, antreuri pe bază de legume, antreuri
preparate constând în principal din fructe de
mare, aperitive congelate preambalate constând
în principal din fructe de mare, biscuiți de pește,
chiftele din pește, cine preambalate care conțin
în principal fructe de mare, mâncăruri congelate
constând în principal din pește, mâncăruri cu
legume, congelate rapid, mâncăruri cu legume
preparate, mâncăruri din pește, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
mâncăruri preparate din înlocuitori de fructe de
mare, mâncăruri preparate din înlocuitori de
pește, pește gătit și congelat, preparate pentru
supă de legume, rulouri din pastă de pește,
prăjite (chikuwa), salate aperitiv, supe, tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește sau
legume).
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31. Plante și flori naturale, animale vii, culturi
agricole și de acvacultură, produse horticole și
forestiere, momeală, nu artificială.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
administrarea vânzărilor, servicii de agenții de
import-export, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, 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, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse alimentare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii

───────

(210) M 2021 07930
(151) 04/11/2021
(732) MARIUS ARGHIRESCU, STR.

MOŢOC NR.4, BL.P56, SC.1,
AP.164, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
053774, ROMANIA

(540)

C E VITALROST-RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 01.01.01

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

42. Servicii de cercetare științifică.
───────

(210) M 2021 07931
(151) 04/11/2021
(732) CENTRUL PSIHART, STR.

VIȘINILOR NR. 3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Centrul PsihArt

(531) Clasificare Viena:
05.03.16; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03;
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, roşu, verde, galben, roz

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

35. Întocmire de rapoarte psihologice.
44. Asistență psihologică, analiză
comportamentală în scop medical, consiliere
privind eliberarea încărcăturii emoționale
asociate afecțiunilor medicale, consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
consiliere psihologică, consilierea psihologică
a personalului, consultanță privind psihologia
integrativă, consultații psihiatrice, elaborare de
profiluri psihologice, examinare psihologică,
elaborare de profiluri psihologice în scopuri
medicale, furnizare de informații privind
modificarea comportamentului, furnizare de
informații referitoare la psihologie, furnizarea
de centre de reabilitare pentru persoanele
cu tulburări psihice, oferire de tratamente
psihologice, psihoterapie holistică, servicii de
consiliere psihologică în domeniul sporturilor,
realizare de evaluări și examinări psihologice
(servicii medicale), servicii de consultanță în
materie de conduită personală, servicii de
depistare a tulburării de deficit de atenție,
servicii de depistare a tulburării de deficit de
atenție și hiperactivitate, servicii de diagnostice
psihologice, servicii de evaluare a personalității
(servicii de sănătate mintală), servicii de
evaluare psihologică, servicii de evaluare și
examinare psihologică, servicii de examinare
psihologică, servicii de psihologie, servicii de
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psihologie ocupațională, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor, servicii de
psihoterapie, servicii oferite de un psihoterapeut,
servicii psihiatrice, servicii de terapie asistată
de animale, servicii de terapie prin artă, servicii
de terapie psihologică pentru sugari și copii,
servicii de testare psihometrică în scopuri
medicale, servicii de teste de personalitate
(servicii de sănătate mintală), servicii de teste de
personalitate cu scopuri psihologice, servicii de
teste psihiatrice, servicii de tratament psihologic,
servicii de teste psihologice efectuate în scopuri
medicale.

───────

(210) M 2021 07932
(151) 04/11/2021
(732) CRISTIAN-ŞTEFAN POPESCU,

STR. GRĂDINILOR NR. 70,
JUD. CONSTANŢA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FĂGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
WAVE PANORAMIS

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

36. Afaceri imobiliare, închiriere de
apartamente, servicii de achiziții imobiliare,
servicii de consultanță privind proprietățile
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, organizare și furnizare de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07933
(151) 04/11/2021
(732) MAYA LASHES SRL, STR.

DOROHOI NR. 10, BLOC EF24,
SCARA 2, ETAJ 4, AP. 34, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ŞOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021608, ROMANIA

(540)

MAYA LASHES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02; 26.01.04

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

3. Abțibilduri decorative pentru produse
cosmetice, adezivi pentru scopuri cosmetice,
adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru lipirea sprâncenelor false, anticeărcane
corectoare (cosmetice), benzi pentru efect de
pleoapă dublă, bețisoare din bumbac pentru
scopuri cosmetice, comprese pentru ochi de
uz cosmetic, creioane cosmetice, creioane
pentru gene, creme cosmetice, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, creme
pentru ochi (nemedicinale), cosmetice, eye-
liner (cosmetice), farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, farduri de
pleoape sub formă de creioane și pudră,
farduri de sprâncene, farduri pentru ochi, gel
pentru sprâncene, geluri cosmetice pentru ochi,
gene, adezivi pentru fixarea genelor false, gene
false, henna, loțiuni pentru ochi, loțiuni pentru
scopuri cosmetice, loțiuni pentru ridurile din jurul
ochilor, mascara pentru gene lungi, măști de
infrumusețare, măști cu gel pentru ochi, plasturi
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cu gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetice,
plasturi cosmetici care conțin preparate cu
ecran solar și protecție solară destinate
utilizării pe piele, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice pentru
gene, preparate cosmetice pentru ingrijirea
pielii, preparate de curatare uscată, preparate
pentru indepărtarea machiajului, produse de
curățare pentru ochi, produse pentru îngrijirea
ochilor, nemedicinale, produse demachiante
pentru ochi, produse pentru spălarea ochilor
(nu cele pentru scopuri medicinale), pudră
pentru sprâncene, rimel, rimel pentru sprâncene,
produse cosmetice pentru machiajul ochilor,
produse cosmetice pentru gene si sprâncene,
produse cosmetice sub formă de farduri de
pleoape, produse de stilizare pentru ochi, pudră
pentru degresare de uz general, sclipici de
unghii, ser corector pentru conturul ochilor,
soluții pentru spălături oculare, care nu sunt
de uz medical, soluții de degresare, sprâncene
false, sprâncene false adezive, șampoane de
uz cosmetic, șervețele impregnate cu soluții
cosmetice, șervețele impregnate cu preparate
pentru demachiere, șervețele umede impregnate
cu loțiuni cosmetice, tuș lichid pentru ochi, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vopsele
pentru gene.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu cosmeticele, furnizarea de informații
despre produse de larg consum, și anume cu
privire la cosmetice, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de agenţii de import-
export, servicii de informare și de consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de informații și
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor de machiaj. regruparea
în beneficiul tertilor, a unei game diverse de
produse, in special a celor solicitate in clasa 03
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web, al emisiunilor de tip teleshopping,

servicii de comerţ în spatiu fizic, online, cu
amănuntul sau cu ridicata a produselor proprii.
44. Consiliere cu privire la produse
cosmetice, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță în domeniul cosmeticii, îngrijiri de
igienă și frumusețe, saloane de frumusețe,
servicii de consultanță în domeniul cosmetic,
servicii de cosmetică, servicii de consultanță
privind machiajul oferite online, servicii de
consultanță privind machiajul și servicii de
aplicare a acestuia, servicii de consultanță
privind machiajul, oferite online sau față în față,
servicii de conturare a sprâncenelor, servicii de
epilare a sprâncenelor cu ață, servicii de machiaj
cosmetic, servicii de machiaj permanent, servicii
de machiaj profesional, servicii de îngrijire a
frumuseții, servicii de întors genele, servicii
de permanent pentru întors genele, servicii de
tatuare a sprâncenelor, servicii de tratamente de
înfrumusețare, în special pentru gene, servicii
de vopsire a genelor, servicii de vopsire a
sprâncenelor, servicii pentru extensii de gene.

───────
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(210) M 2021 07934
(151) 04/11/2021
(732) IONEL TUCMURUZ, STR.

FRIGULUI NR. 17, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Asociatia Ordo Militaris
Teutonicus 1307 1311

Comanderia din România 2021

(531) Clasificare Viena:
24.13.02; 24.13.17; 26.01.05; 26.11.03;
29.01.15; 27.07.01

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

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

9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste.
16. Publicații imprimate, publicații educative
(tipărituri), reviste tipărite.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, organizarea afacerilor,
administrarea afacerilor, consultanță în afaceri,
informații pentru afaceri, asistență în afaceri,
furnizarea de servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de

comunicaţii, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.
41. Educaţie, organizarea și susținerea
congreselor, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea
seminariilor, organizarea și susținerea de
simpozioane, publicarea de texte, altele decât
textele publicitare, publicare de publicații
electronice, publicare de publicații periodice.

───────

(210) M 2021 07935
(151) 04/11/2021
(732) SC OCTYPLAY SRL, STR.

VESELIEI NR. 3-5, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

OCTYPLAY

(531) Clasificare Viena:
03.09.23; 03.09.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08

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

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

28. Jucării vorbitoare, jucării modulare, jucării
pentru copii, jucării din lemn, jucării electronice
didactice, jucării de pluș, jucării de lemn, jucării
sub formă de puzzle-uri, jucării prezentate într-
un calendar de advent, jocuri de petrecere, jocuri
pentru facilitarea dezvoltării bebelușilor, jocuri
de interior cu jetoane, jocuri de acțiune și de
îndemânare, decoruri de jucărie pentru jocuri cu
figurine reprezentând eroi de acțiune jocuri de
construcție, cărți (jocuri), jocuri de masă, jetoane
pentru jocuri, jocuri de cărți, jetoane pentru
jocuri, jocuri de memorie, jocuri de interpretare
de roluri, jocuri cu interpretare de roluri, kituri
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pentru jocuri de construcții, jocuri cu întrebări
și răspunsuri, jocuri de logică de manipulat,
jocuri legate de personaje de ficțiune, seturi de
întrebări pentru jocurile de masă cu tablă.

───────

(210) M 2021 07936
(151) 04/11/2021
(732) FITFOR COM S.R.L.,

STR.SĂSARULUI NR.17, AP.5,
JUDETUL MARAMURES, BAIA
MARE, 430161, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

RK REZIDENTIAL

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 26.04.01;
26.11.13

(591) Culori revendicate:negru (Ral 9005),
crem (Ral 1024)

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

36. Servicii imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────

(210) M 2021 07937
(151) 04/11/2021
(732) ASOCIATIA FILMEVENT,

STR. JIULUI NR. 61, SUBSOL,
AP.LOT1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Matinalul de NOAPTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 16.01.13; 24.17.02

(591) Culori revendicate:roz (Hex #ffb3f7),
mov (Hex #c401c6), (Hex #63015a),
(Hex #440239) , albastru (Hex
#2b6894), (Hex #090c26), galben (Hex
#fff04d), maro (Hex #a1402f)

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

35. Calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, pregătire și
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, închiriere de
spațiu publicitar și material publicitar, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing și publicitare.
36. Consultanță privind asistența financiară
pentru educație, planificare financiară, evaluare
financiară, consiliere financiară, consiliere
financiară privind investițiile, servicii de cercetare
financiară, servicii de planificare financiară,
investiție financiară, gestiune financiară prin
internet, management financiar și planificare
financiară, consiliere independentă în materie
de planificare financiară, servicii de informare,
consiliere și consultanță financiară.
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38. Emisiuni televizate (transmisii), emisiuni
de știri (transmisii), televiziune prin cablu,
comunicare de informații prin televiziune,
difuzare de programe de televiziune, difuzare
de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, exploatare de rețele de televiziune
prin cablu, transmitere de programe radio și
de televiziune, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, furnizarea accesului la televiziune prin
aparate de decodare, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare
de programe de televiziune retransmise prin
intermediul sateliților spațiali, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia mai
departe către abonați, asistență în furnizarea
de programe de televiziune prin cablu, oferită
terților, informații cu privire la radiodifuziunea prin
cablu a programelor de televiziune, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol
de internet (iptv), furnizare de instalații pentru
teleconferințe în scopuri educative.
41. Producție de emisiuni de televiziune
(divertisment), servicii pentru producție de
divertisment sub formă de emisiuni de
televiziune, divertisment de natura emisiunilor
de știri televizate, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de televiziune, programare de televiziune
(programare), servicii ale studiourilor de
televiziune, prezentare de programe de
televiziune, montaj de programe de televiziune,
spectacole de televiziune prin satelit, pregătire
de programe de televiziune, producție de
programe animate pentru televiziune și
televiziunea prin cablu, producție de programe
educative de televiziune, programe de
televiziune prin cablu (programare), servicii de
educație furnizate prin televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
divertisment difuzat prin televiziune prin rețele
ip, servicii oferite de studiouri de înregistrare
pentru televiziune, servicii de educație furnizate
prin programe de televiziune, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
producție de programe de televiziune în direct
pentru divertisment cu scop educativ, servicii
educaționale sub formă de programe muzicale
de televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, producție de

programe tv, furnizare de filme și de programe
de televiziune nedescărcabile pe canale de
televiziune cu plată, organizare de conferințe cu
scopuri educative, organizare de prezentări cu
scopuri educative, prezentări de filme în scopuri
educative, planificare de conferințe cu scopuri
educative, organizare de concursuri în scopuri
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, organizarea de expoziții cu scopuri
educative, servicii de prezentări audiovizuale cu
scopuri educative.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
producțiile de televiziune (servicii juridice),
acordarea de licențe pentru filme, televiziune
și conținut video (servicii juridice), acordarea
de licențe pentru drepturile de autor pentru
difuzarea de programe de televiziune (servicii
juridice).

───────

(210) M 2021 07938
(151) 04/11/2021
(732) ROBERT RAUL ADI,

STR.ALEXANDRU ODOBESCU
NR.3, ET.IV, AP.18, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430101, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

TRICOURI AMUZANTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.11.12; 09.03.09

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Articole de imbrăcăminte, articole de
încălțăminte si pentru acoperirea capului.
35. Servicii de vânzare a îmbrăcămintei,
încălțămintei și a acoperămintelor pentru cap.

───────

(210) M 2021 07939
(151) 04/11/2021
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED,

THE BATTLESHIP BUILDING 179
HARROW ROAD, LONDON W2
6NB, LONDON, GB.LW, MAREA
BRITANIE

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

(540)
VIRGIN

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

3. Preparate de albire si alte substante de
spalare, preparate pentru curatare, lustruire,
degresare si abrazive, sapunuri, parfumerie,
uleiuri esentiale, preparate/produse cosmetice,
lotiuni de par, produse pentru ingrijirea
dintilor, preparate pentru scalp, piele si unghii,
sampoane de uz cosmetic, parfumuri, apa
de colonie, ape de toaleta, preparate pentru
barbierit, after-shave, lotiuni dupa barbierit,
crema dupa barbierit, gel dupa barbierit,
spuma dupa barbierit si balsam dupa barbierit,
preparate de toaleta nemedicinale, preparate
anti-imbatranire pentru piele de uz cosmetic,
crema de zi, crema de ochi, crema de noapte,
mousse de curatare faciala, spuma de curatare
faciala, balsam de curatare faciala, lapte de
curatare faciala, ulei de curatare faciala, polish
de curatare faciala si crema hidratanta de
curatare faciala de uz cosmetic, tonic pentru
piele, toner pentru piele, sare de baie si uleiuri
de baie nemedicinale, brulee de baie, crema
de baie, cristale de baie, esenta de baie, lapte
de baie, pudra de baie, unt de corp, crema
de corp, lotiune de corp, crema hidratanta de
corp, pudra de corp, crema de maini, scrub
de maini, balsam de maini, lotiune de maini,
preparate/produse pentru spalarea mainilor,
antiperspirante, deodorante pentru uz personal,
produse depilatoare, produse de dinti, apa
de gura, preparate cosmetice pentru bronzare,
preparate de protectie solara, preparate de
bronzare pentru piele, preparate pentru par,

lotiuni de par, spray-uri pentru par, preparate
nemedicinale pentru ingrijirea pielii, a mainilor,
a scalpului si a corpului, preparate pentru
curatarea pielii, creme si lotiuni pentru piele,
pudre de talc, lacuri de unghii, produse de
indepartare a lacului de unghii, preparate pentru
unghii, unghii artificiale si adezivi pentru acestea,
preparate pentru repararea unghiilor artificiale,
gene artificiale si adezivi pentru acestea,
machiaj, culoare de obraji, corector, culoare de
ochi, tus de ochi, fard de ochi, demachiant
de ochi, fond de ten, rimel, crema hidratanta
colorata, articole parfumate pentru parfumarea
camerelor, tamaie, potpuriuri (arome), parfumuri
de camera.

───────

(210) M 2021 07940
(151) 04/11/2021
(732) ROSCA LAURENTIU TIGAERU,

STR. RODNEI NR. 37, JUD.
VRANCEA, FOCŞANI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI ,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Quasar & Co,

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.01.15; 05.03.11;
05.03.13

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

20. Spumă de mare, articole de organizare
de dulap (piese de mobilier), articole pentru
organizarea hainelor, articole pentru pătuțuri
(cu excepția lenjeriei de pat), balansoare,
coşuri pentru copii/leagăne, bancuri de lucru
(mobilă), bancuri de lucru (mobilier), bănci
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(mobilă), bancuri (mese) de lucru industriale,
bare (nemetalice) pentru rafturile etajerei, bare
pentru rafturi (nemetalice), bare pentru rafturi
(mobilier), baze pentru mese, benzi decorative
din materiale plastice pentru canturi utilizate
pentru mobilier încastrat, benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru
mobilier la comandă, benzi de acoperire
(nemetalice) pentru acoperirea îmbinărilor dintre
covoarele adiacente, benzi decorative din
plastic pentru aplicarea pe vitrine de expunere,
benzi din plastic pentru protejarea marginilor
mobilierului, bibliorafturi pentru depozitarea
revistelor (mobilier), birouri cu rulou, birouri
(mobilier), birouri (mobilă), bufete auxiliare,
birouri și mese, birouri portabile, canapele,
canapele (care sunt extensibile), canapele
de două locuri, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), cutii pentru
unelte (mobilier), cutii pentru jucării (mobilier),
dulapuri ca mobilier, dulapuri compartimentate,
dulapuri cu oglinzi, dulapuri cu încuietoare
(mobilier), dulapuri cu vitrină, dulapuri de
bucătărie, dulapuri de depozitare, elemente de
mobilier, elemente de legătură nemetalice pentru
mobilier, kituri de piese (comercializate în format
complet) pentru a fi asamblate ca mobilier,
jaluzele de interior, huse de protecție pentru
mobilier (ajustate).
24. Produse de filtrare din material textil,
ambalaje din material textil pentru cadouri,
articole nețesute (textile), articole textile
imprimate individuale, articole textile la bucată
pentru confecționarea cuverturilor de pat,
articole textile la bucată pentru fabricarea
mobilierului tapițat, articole textile la bucată
pentru îmbrăcăminte, articole transpirabile
confecționate din materiale textile fixate
cu materiale plastice, articole transpirabile
confecționate din materiale textile fixate cu
cauciuc, căptușeli textile în produse, materiale
de mătase, materiale din fibre mixte, materiale
de tapițerie, materiale din fire de lână,
materiale pentru costume, materiale pentru
capitonare, materiale impermeabile folosite la
fabricarea pălăriilor, materiale impermeabile
folosite la fabricarea pantalonilor, materiale
impermeabile folosite la fabricarea mănușilor,
materiale țesute pentru canapele, materiale
țesute pentru mobilier, materiale textile la
bucată, materiale textile ignifuge, materiale
textile folosite înfabricarea paturilor, materiale
textile întărite cu plastic, materiale textile
pentru încălțăminte, materiale textile țesute
căptușite, materiale textile țesute cu ochiuri mici,
articole de menaj din materiale textile, articole
din materiale textile impermeabile la bucată,
bannere, bannere din material textil sau plastic,

bannere din plastic, bannere textile, batiste
din material textil, țesături pentru capitonare,
drapele șifanioane textile, etichete din material
textil, etichete textile, fanioane (cu excepția
celor din hârtie), huse din pânză (ajustabile)
pentru capace de wc, huse din materiale textile
pentru capacul vasului de toaletă, materiale
pentru realizarea accesoriilor textile pentru
mobilier, materiale textile, înlocuitori de textile,
materiale textile (articole textile sub formă
de sul), panglici din stofă, materiale textile
și înlocuitori pentru acestea, materiale textile
pentru imprimare digitală, materiale textile pentru
mobilier, materiale textile pentru steaguri și
banderole, materiale textile pentru tapițerii,
pânză cauciucată, pânze din material textil sau
plastic, saci pentru saci de dormit (adaptați în
mod specific), țesături pentru mobilier și tapițerii,
țesături pentru căptușeală, țesături acoperite
de motive desenate pentru broderie, textile de
ambalat alimente, șervete de unică folosință,
șervete din material textil pentru uscat.
25. Îmbrăcăminte, accesorii pentru păr (voaluri),
articol vestimentar superior de bază din
costumul coreean tradițional (jeogori), articole
de îmbrăcăminte de agrement, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru ciclism, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru călărie (altele decât
pălăriile de călărie), articole de îmbrăcăminte
pentru domnișoare de onoare, articole
de îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte purtate în timpul exercițiilor
de judo, articole de îmbrăcăminte termice,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte cu protecție solară, articole
vestimentare pentru bărbați, baticuri de purtat
la gât, eşarfe pentru cap (baticuri), baticuri
de pus pe cap, benzi antiperspirante pentru
încheietură, bretele pentru bărbați, bretele
pentru îmbrăcăminte, brâu lat pentru chimono
(obi), brâuri (îmbrăcăminte), broboade (articole
de îmbrăcăminte), cămăși, căciuli tip cagulă,
cagule pentru schiori, articole de încălțăminte
pentru plajă, bocanci de lucru, bocanci pentru
excursii, bocanci de snow-board, bascheți,
cizme, încălțăminte de lucru, încălțăminte
de plajă, încălțăminte de plajă și sandale,
încălțăminte de ploaie, încălțăminte de schi și
snow-board și părți ale acestora, încălțăminte
de sport, încălțăminte de stradă, încălțăminte
din vinil, încălțăminte impermeabilă, încălțăminte
pentru alergare, încălțăminte pentru alpinism,
încălțăminte pentru antrenament, încălțăminte
pentru apă, încălțăminte pentru bărbați și femei,
încălțăminte, nu pentru sport, articole care
servesc la acoperirea capului pentru pescuit,
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articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole sportive pentru acoperit capul
(cu excepția căștilor).
27. Materiale din hârtie pentru pereți, materiale
din plastic pentru pereți, materiale pentru
pereți din materiale textile, articole decorative
pentru perete (netextile), borduri pentru tapet,
căptușeli capitonate pentru tavanele existente,
covoare de lână lucrate manual, tapet din
material textil, tapet izolator pentru pereți, tapet
de plută, tapete cu strat de material textil,
tapete de plastic, tapiserii murale (elemente
decorative pentru pereți fabricate din material
netextil), tapiserii murale, cu excepția celor din
materiale textile, covoare, carpete și preșuri,
acoperiri antiderapante de pardoseală pentru
utilizare la scări, acoperiri cu proprietăți izolante
pentru pardoseli, covorașe din hârtie pentru
baie, covoare care acoperă doar o parte din
podea, articole protectoare pentru acoperirea
podelelor, căptușeli de rășină din vinil pentru
pardoseli, dale din linoleum, dale de pardoseală
din plută, dale de plută, învelitori de gazon
artificial, linoleum, linoleum destinat utilizării
la acoperirea podelelor, material antialunecare
pentru utilizare sub acoperirile de pardoseală,
material antiderapant pentru partea inferioară a
covoarelor, învelitori pentru pardoseli.
28. Accesorii de mobilier pentru păpuși (jucării),
accesorii pentru haine de păpuși (jucării),
animale de jucărie, animale de jucărie cu
motor, animale de jucărie umplute, jucării pentru
animale domestice, aparate de joacă pentru
interior pentru copii, aparate de joacă folosite în
creșele de copii, aparate pentru jocuri, aparate
de zbor de jucărie, arme de jucărie, arme
ninja de jucărie, articole de îmbrăcăminte pentru
jucării, jucării, jucării inteligente, jucării antistres,
jucării modulare, jucării electronice, jucării-
balansoar, jucării vorbitoare, jucării muzicale,
jucării umplute, jocuri, jocuri electronice, jocuri
sportive, jocuri go, jocuri mecanice, jocuri
muzicale, cărți (jocuri), jocuri de hochei, jocuri
de construcție, jocuri de table, jocuri de
manipulare, jocuri de societate, jocuri de
petrecere, jocuri video individuale, jocuri video
portabile, mingi pentru jocuri, jocuri electronice
portabile, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

───────

(210) M 2021 07941
(151) 04/11/2021
(732) Takeaway.com Central Core B.V.,

OOSTERDOKSTRAAT 80, 1011
DK, AMSTERDAM, TARILE DE JOS

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

(540)

Ce oră e?

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.01; 27.05.17; 27.05.24

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb,
galben

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

9. Aparate ştiinţifice, nautice, topografice,
fotografice, cinematografice, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (supraveghere), pentru inregistrarea,
transmiterea sau reproducerea sunetului sau a
imaginilor, suporturi de date magnetice, discuri
de inregistrare, compact-discuri, DVD-uri si alte
suporturi de inregistrare digitale, mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, maşini de calculat, echipamente
de prelucrare a datelor, calculatoare, software
de calculator, programe de operare pentru
calculator, inregistrate, programe de calculator
[software descarcabil], aparate de prelucrare a
datelor, grafica descarcabila pentru telefoane
mobile, fişiere imagine descarcabile, fişiere
de muzica descarcabile, publicaţii electronice,
descarcabile, aparate de analiza a alimentelor,
interfeţe pentru calculatoare, aplicaţii software
pentru dispozitive electronice mobile si portabile,
maşini electronice de plata, sisteme electronice
de punct de vânzare (EPOS), software
de calculator descarcabil pentru a permite
utilizatorilor sa efectueze tranzacţii comerciale
electronice printr-o reţea globala de calculatoare,
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software de calculator descarcabil pentru
a permite utilizatorilor sa primească si sa
proceseze comenzi printr-o reţea globala de
calculatoare, software de aplicaţii, aplicaţii
software de calculator descarcabile pentru a
permite utilizatorilor să caute, sa comande, sa
răsfoiască meniuri, sa evalueze, sa comenteze
si sa urmărească online livrarea mâncării de
la restaurant si de la restaurante cu livrarea
la pachet, aplicaţii software de calculator
referitoare la vânzarea, comanda si livrarea
comenzilor clienţilor, aplicaţii software de
calculator referitoare la vânzarea, comanda si
livrarea de mâncare de la restaurant si de
la restaurant cu livrarea la pachet, software
de calculator pentru utilizare in navigaţie si
pentru identificarea locaţiei unui vehicul de
livrare, carduri cadou codificate, carduri de
fidelitate codificate, carduri de memorie sau
carduri cu cip destinate a fi achiziţionate pentru
a fi livrate ca cadouri altora si pentru a le
permite acestora sa efectueze achiziţii in limita
de credit sau in condiţiile stocate in carduri,
publicaţii electronice referitoare la alimente
si băuturi, inclusiv restaurante si restaurante
cu livrare la pachet, publicaţii electronice
referitoare la vânzarea, comanda si livrarea
de bunuri, incluzând mâncare la restaurante si
la restaurante cu livrarea la pachet, publicaţii
electronice, descărcabile, inclusiv meniuri cu
alimente si băuturi, publicaţii electronice,
descărcabile, referitoare laîsistemele electronice
de puncte de vânzare (EPOS), managementul
comenzilor, sisteme de urmărire si livrare a
comenzilor si software, software de calculator
referitor la gestionarea tranzacţiilor financiare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativa
a comenzilor de cumpărare, administrare
comerciala a licenţierii bunurilor si serviciilor
terţilor, informare comerciala si consiliere
pentru consumatori in alegerea produselor si
serviciilor, compilare de informaţii in baze de
date computerizate, compilare de indexuri de
informaţii in scopuri comerciale sau publicitare,
cercetare de piaţa, servicii de informare a pieţei,
servicii de externalizare (asistență în afaceri),
furnizarea unei pieţe on-line pentru cumpărătorii
si vânzătorii de bunuri si servicii, publicare de
texte publicitare, promovarea vânzărilor pentru
terţi, sistematizarea informaţiei in baze de date
computerizate, actualizare si intretinere de date
in baze de date computerizate, management
de restaurante pentru terţi, consiliere de afaceri
referitoare la franciza de restaurante, servicii
de comandare on-line in domeniul livrării la

pachet de la restaurant si al livrării, servicii
de analiza, cercetare si informare in afaceri,
analiza datelor si statisticilor de cercetare
de piaţa, servicii de consultanta in afaceri,
furnizare de informaţii in afaceri si comerciale in
domeniul alimentelor si al băuturilor, incluzând
restaurante si restaurante cu livrare la pachet,
listarea detaliilor si meniurilor restaurantelor
si a restaurantelor cu livrare la pachet pe
internet (informaţii de afaceri si comerciale),
servicii căutare si de carte de adrese (informaţii
de afaceri si comerciale), servicii căutare si
de carte de adrese pentru restaurante si
restaurante cu livrare la pachet (informaţii
de afaceri si comerciale), sondaj de opinie,
distribuire de materiale publicitare, recenzii
generate de consumatori despre restaurante
si restaurante cu livrarea la pachet in scopul
cercetării de către consumatori, furnizare de
informaţii pentru consumatori, si anume evaluări
si recenzii ale restaurantelor si restaurantelor
cu livrare la pachet si compilarea de evaluări
si recenzii pentru restaurante si restaurante cu
livrarea la pachet, servicii de achiziţii, servicii
computerizate de comenzi online, servicii de
comanda pentru terţi, reunirea, în beneficiul
terţilor, a unei varietăţi de servicii de restaurante
si de restaurante cu livrarea la pachet, care
să permită clienţilor sa vizualizeze si sa
achiziţioneze in mod convenabil acele servicii
online prin intermediul unui site web de internet
sau printr-o aplicaţie software de calculator,
marketing si promovarea bunurilor si serviciilor
terţilor prin distribuirea de cupoane, organizarea,
operarea si supravegherea schemelor de
fidelizare si de stimulare a consumatorilor,
administrarea de programe care sa permită
clienţilor sa obtina reduceri la serviciile oferite de
restaurante si restaurante cu livrarea la pachet,
servicii pentru clienţi, si anume răspuns la
intrebarile clienţilor in numele terţilor, organizare
de concursuri si acordare de premii in scopuri
comerciale sau publicitare, acordarea de premii
în scopuri de marketing, furnizarea unei pieţe on-
line pentru cumpărătorii si vânzătorii de alimente
si băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la vânzarea de alimente
si băuturi, servicii de informare, consiliere
si consultanta referitoare la cele menţionate
anterior.
38. Telecomunicaţii, acces la conţinut, site-uri
web si portaluri, servicii de consiliere referitoare
la telecomunicaţii, aranjarea accesului la baze
de date pe internet, servicii de comunicare
audiovizuala, streaming de date, comunicare
prin mijloace electronice, servicii de telefonie
si telefonie mobila, servicii de telecomunicaţii
in reţea digitala, servicii de livrare de mesaje
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electronice, servicii de transmitere electronica a
comenzilor, transmitere electronica de imagini,
fotografii, mesaje cu imagini grafice, date si
ilustraţii printr-o reţea globala de calculatoare
si prin internet, servicii de telecomunicaţii
interactive, furnizare de acces la platforme
de comerţ electronic pe internet, furnizarea
de acces la reţele de comunicaţii electronice
si baze de date electronice, furnizare de
acces la informaţii prin internet, furnizare de
acces la baze de date computerizate online,
furnizarea de acces la retele de telecomunicaţii,
furnizarea de acces la un loc de marketing
online, furnizare de informaţii referitoare la
telecomunicaţii, mesagerie web, servicii de
acces la reţea de calculatoare la nivel mondial,
furnizare de camere de chat online si panouri
de comunicare electronice, comunicare prin
bloguri online, transmiterea online de recenzii
generate de consumatori, transmiterea online
a recenziilor generate de consumatori pentru
restaurante si restaurante take-away, furnizarea
de facilitaţi online si de telecomunicaţii pentru
interacţiunea in timp real intre si printre utilizatorii
de computere, computere mobile si portabile,
si dispozitive de comunicaţii cu fir si fara fir,
operarea unui portal online pentru livrarea de
mâncare de la restaurante cu livrarea la pachet
si de la restaurante si pentru alte bunuri,
operarea unui portal online pentru comandarea
de mâncare la pachet de la restaurant si de
feluri de mâncare de la restaurant, servicii de
informare, consiliere si consultanta referitoare la
cele menţionate anterior.
39. Transport, ambalarea si depozitarea
bunurilor, organizarea de calatorii, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, aranjarea
livrării de mâncare de la restaurant cu livrarea la
pachet si de la restaurant, si pentru alte bunuri,
online, inclusiv prin intermediul unui site web sau
al unei aplicaţii software, ambalarea alimentelor,
servicii de transport alimente, transport frigorific
al alimentelor, livrare rutiera, furnizare de
informaţii despre transport si călătorie prin
aparate si dispozitive de telecomunicaţii mobile,
aranjarea livrării bunurilor, servicii de consiliere
referitoare la transportul de bunuri, servicii
de consiliere referitoare la ambalarea de
bunuri, aranjarea transportului de bunuri,
aranjarea colectării de bunuri, servicii informatice
computerizate referitoare la transport, servicii
de livrare de vinuri, servicii de livrare de
băuturi răcoritoare, servicii de livrare de băuturi
alcoolice, distribuţie (transport) de bunuri pe
care rutiera, servicii de navigaţie cu sisteme
de poziţionare globala, controlul bunurilor pentru
transport, incarcarea si descărcarea bunurilor,
servicii de transport cu autovehicule, ambalarea

bunurilor in tranzit, depozitarea bunurilor pentru
transport, depozitarea alimentelor, servicii de
tranzit, transport cu autovehicule cu doua roti,
transport cu vehicule acţionate manual, rutarea
vehiculelor prin computer pe reţele de date,
servicii de informare, consiliere si consultanta
referitoare la cele menţionate anterior.
42. Servicii ştiinţifice si tehnologice, precum si
servicii de cercetare si de design, referitoare
la acestea, design si dezvoltare de software si
hardware de calculator, servicii de analiza si
cercetare industriala, construirea si intretinerea
site-urilor web, controlul produselor alimentare,
controlul calităţii referitor la igiena alimentelor,
furnizare de software intr-o reţea globala
de calculatoare, design de site-uri web
pentru computer, dezvoltare si design de
aplicaţii mobile, creare si intretinere de site-
uri web pentru telefoane mobile, dezvoltare de
software de aplicaţii pentru livrarea de conţinut
multimedia, servicii de autentificare (control) a
datelor transmise prin telecomunicaţii, servicii de
autentificare (control) a mesajelor transmise prin
telecomunicaţii, servicii programare si design
de calculatoare, design de pagini de internet,
cercetare alimentara, servicii de informare
referitoare la aplicarea sistemelor informatice,
programare de furnizare software de informaţii
geografice, software ca un serviciu, cercetare si
dezvoltare de produse, găzduire de platforme
de comunicaţii si tranzacţii pe internet, găzduire
de platforme de comerţ electronic pe internet,
servicii de furnizor de servicii de aplicaţii
(ASP) referitoare la gestionarea comenzilor,
urmărirea comenzilor si sistemele de livrare
a comenzilor si/sau referitoare la sistemele
electronice ale punctelor de vânzare, servicii de
furnizor de servicii de aplicaţii (ASP) si servicii
software ca un serviciu (SaaS) pentru a permite
utilizatorilor sa efectueze tranzacţii de afaceri
electronice printr-o reţea globala de calculatoare,
furnizarea unei platforme de internet pentru
comerţul electronic, furnizare de instrumente
software si platforme software online pentru
a facilita tranzacţiile de afaceri electronice
printr-o reţea globala de calculatoare si/sau
pentru a permite utilizatorilor sa primească,
sa proceseze si sa gestioneze comenzile
online, furnizare de utilizare temporara online
de software nedescarcabil pentru a facilita
procesarea, urmărirea si livrarea comenzilor
clienţilor, furnizare de utilizare temporara online
de software nedescarcabil pentru a facilita
comunicarea între client, vânzător si vehiculul
de livrare, servicii de consultanta referitoare la
sistemele electronice ale punctelor de vânzare
(EPOS) si hardware si software de calculator,
incluzând asistenta telefonica si on-line, servicii
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de consultanta referitoare la crearea si operarea
de site-uri web si portaluri de internet, găzduire
de conţinut digital, si anume reviste si bloguri
online, servicii de securitate pentru site-uri web
pentru protecţia datelor personale si financiare,
servicii de consiliere referitoare la securitatea
calculatoarelor, inchiriere (hiring), inchiriere
(rentai) si leasing de sisteme electronice ale
punctelor de vânzare (EPOS), servicii de analiza
a datelor tehnice, servicii de informare, consiliere
si consultanta referitoare la cele menţionate
anterior.
43. Servicii de furnizare de alimente si băuturi,
servicii de restaurant, servicii de bar, servicii
de catering, servicii de cantina, servicii privind
oferirea de cazare temporara, servicii oferite
de restaurante fast-food, servicii de alimente si
băuturi la pachet, furnizarea de recenzii pentru
rezervările de baruri si restaurante si servicii de
rezervare pentru restaurante şi mese, servicii
pentru furnizarea de alimente si băuturi care
le permit clienţilor sa plaseze comenzi pentru
alimente si băuturi oniine, operarea unui site web
pentru comandarea de mâncare de la restaurant
cu livrarea la pachet si de la restaurant,
furnizare de informaţii oniine referitoare la
alimente si băuturi, servirea de alimente si
băutura, prepararea alimentelor si a băuturilor,
servicii de ospitalitate corporativa referitoare la
alimente si băutura, furnizare de alimente si
băutura prin transport mobil, furgonete mobile,
camioane mobile, vehicule mobile, servicii de
informare, consiliere si consultanta referitoare la
cele menţionate anterior.

───────

(210) M 2021 07942
(151) 04/11/2021
(732) BRILLO INVESTE S.R.L, ŞOS.

FABRICA DE GLUCOZA NR. 9B,
CAMERA 5, ÎN SUPRAFATA DE
13, 47 MP, BL. B, SC. A, ET. 1, AP.
102, SECTORUL 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
CSARA

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07943
(151) 04/11/2021
(732) EMACOSMETICS S.R.L, STR.

TARNAVENI NR.18-20, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

EM'S COSMETICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

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

3. Produse cosmetice, preparate cosmetice
nemedicinale, farduri cosmetice, masti
cosmetice, spume (cosmetice), săpunuri
cosmetice, produse cosmetice s preparate
cosmetice, cosmetice funcționale, creme
cosmetice, produse cosmetice colorate,
produse cosmetice decorative, hidratante
(produse cosmetice), uleiuri minerale
(cosmetice), produse cosmetice hidratante,
lotiuni solare (cosmetice), cosmetice pentru
bronzare, preparate autobronzante (cosmetice),
creme autobronzante (cosmetice), eye-liner
(cosmetice), lotiuni autobronzante (cosmetice),
trusa pentru cosmetice, cosmetice pentru
copii, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, preparate emoliente
(cosmetice), preparate hidratante (cosmetice),
anticearcane corectoare (cosmetice), lotiuni
tonice (cosmetice), creme fluide (cosmetice),
cosmetice pentru unghii, cosmetice pentru
buze, baza pentru unghii (cosmetice),
produse cosmetice pentru gene, intaritor
pentru unghii (cosmetice), vârfuri pentru
unghii (cosmetice), produse cosmetice pentru
piele, creme de noapte (cosmetice), henna
pentru scopuri cosmetice, produse cosmetice
pentru sprâncene, concentrate hidratante
(produse cosmetice), preparate cosmetice
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pentru baie, preparate cosmetice pentru
slăbire nemedicinale, farduri cosmetice pentru
ochi farduri cosmetice pentru pleoape,
pudre cosmetice pentru fata, rezerve pentru
pudriere (cosmetice), produse cosmetice
pentru animale, masti de piele (cosmetice),
produse cosmetice pentru par, pudre
compacte (produse cosmetice), creme tonifiante
(produse cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), geluri cosmetice pentru ochi,
preparate cosmetice pentru bronzat, primer
pentru unghii (cosmetice), creme cosmetice
de mâini, uleiuri cosmetice pentru epiderma,
lotiuni pentru bronzat (cosmetice), creme
cosmetice pentru dus, masti cosmetice cu
nămol, produse pentru bronzare (cosmetice),
cosmetice care conțin panthenol, cosmetice
care conțin cheratina, lotiuni cosmetice
pentru bronzare, creme si lotiuni cosmetice,
lotiuni cosmetice de par lotiuni cosmetice
pentru fata, preparate cosmetice pentru
intarire, creioane cosmetice pentru obraji,
produse cosmetice pentru dus, produse
pentru curatarea fetei (cosmetice), produse
de protecție solara(cosmetice), preparate
pentru protecția solara (cosmetice), creme de
protecție solara(cosmetice), produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice
pentru deschiderea tenului, produse cosmetice
pentru spalarea fetei, produse cosmetice
exfoliante pentru corp, lotiuni tonice pentru
fata (cosmetice), creme pentru fata(produse
cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produs cosmetice pentru uz personal,
uleiuri de protecție solara (cosmetice), lotiuni
cosmetice pentru indepartarea machiajului,
vopsele de corp (produse cosmetice), produse
exfoliante pentru ten (cosmetice), produse
cosmetice pentru machiajul ochilor, creme
pentru corp (produse cosmetice), șervetele
impregnate cu produse cosmetice, șervetele
impregnate cu lotiuni cosmetice, preparate
cosmetice pentru ingrijirea parului, produse
cosmetice pentru descurcarea parului, uleiuri
pentru protecție solara (cosmetice), sclipici
folosit in scopuri cosmetice, uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), ruj cu protecție
solara (cosmetice), șervetele cosmetice umezite
in prealabil, pudra solida pentru pudriere
(cosmetice), lotiuni pentru ingrijirea pielii
(cosmetice), preparate cosmetice pentru
ingrijirea corpului, preparate cosmetice pentru
uscarea unghiilor, lotiuni pentru ten (produse
cosmetice), creme cosmetice pentru piele
uscata, produse cosmetice colorate pentru copii,
cosmetice care conțin acid hialuronic, cosmetice
de ingrijire a frumuseții, preparate cosmetice
cu protecție solara, produse cosmetice pentru

ingrijirea unghiilor, preparate cosmetice pentru
regenerarea pielii, preparate cosmetice pentru
ingrijirea tenului, preparate cosmetice pentru
fermitatea sânilor, rezerve de cosmetice
pentru dozatoare, luciu pentru buze (produse
cosmetice), produse cosmetice de protectie
a buzelor, produse hidratante pentru ten
(produse cosmetice), lotiuni hidratante pentru
piele (produse cosmetice), produse cosmetice
sub forma de lapte, preparate cosmetice
pentru iluminarea pielii (machiaj), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub forma de geluri, creme pentru
ingrijirea pielii (produse cosmetice), șervetele
umede impregnate cu lotiuni cosmetice, produse
cosmetice sub forma de uleiuri, masti cosmetice
de curatare pentru fata, produse de curatare
pentru perii cosmetice, uleiuri după expunerea
la soare (cosmetice), produse cosmetice de
aplicare pe buze, produse cosmetice sub forma
de lotiuni, produse cosmetice sub forma de
pudra, lotiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
forma de creme, preparate cosmetice pentru
inhibarea creșterii parului, preparate cosmetice
care ajuta la slăbit, creme cosmetice pentru fata
si corp, geluri pentru corp si fata (cosmetice),
cosmetice si produse de toaleta nemedicinale,
produse cosmetice pentru ameliorarea calitatii
pielii, creme (cosmetice) de corp pentru
fermitate, preparate pentru curatare impregnate
pe discuri cosmetice, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), șervetele pentru
fata imbibate cu produse cosmetice, uleiuri de
ingrijire a pielii (produse cosmetice), preparate
cosmetice de exfoliere pentru fata, preparate
cosmetice pentru baie si pentru dus, produse de
curatare a pielii (produse cosmetice), tampoane
de curatare impregnate cu produse cosmetice,
preparate cosmetice pentru par si pielea
capului, uleiuri parfumate pentru fabricarea de
preparate cosmetice, produse cosmetice pentru
baie (nu cele medicale), cosmetice pentru
vanzare sub forma de kit, dizolvanti pentru
lac de unghii (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru ingrijirea gurii si a dinților,
preparate cosmetice pentru baie (nu de uz
medical), produse cosmetice sub forma de
farduri de pleoape, produse cosmetice sub
forma de fard de obraz, seturi de produse
cosmetice pentru igiena bucala, balsamuri de
buze cu proctie solara (cosmetice), produse de
curatat, cosmetice, pentru ten acneic, produse
cosmetice sub forma de aerosoli pentru ingrijirea
pielii, produse pentru indepartarea lacului de
pe unghii (produse cosmetice), geluri pentru
folosire după expunerea la soare (produse
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cosmetice), spray-uri cosmetice pentru ingrijirea
pielii, cu aplicare locala, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu produse cosmetice,
masti pentru inchiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate cosmetice pentru
pielea uscata, pentru femei gravide, creme
cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, preparate cosmetice pentru estomparea
ridurilor, cu aplicare topica pe fata, preparate /
pentru ingrijirea pielii in timpul expunerii la
soare (cosmetice), preparate v cosmetice pentru
ingrijirea pielii după expunerea la razele solare,
produse cosmetice pentru protejarea pielii
impotriva arsurilor provocate de soare, benzi de
albire pentru dinți impregnate cu preparate de
albire a dinților (cosmetice).
35. Servicii de agenţii de import-export,
regruparea in avantajul terților a produselor
solicitate la protecţie în clasa 3 (exceptând
transportul), permițând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.

───────

(210) M 2021 07945
(151) 04/11/2021
(732) ALINA - GABRIELA STAN, STR.

ROSSINI GIOACCHINO NR.
1A, SC. C, AP. 28, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Les Fleures des Reves

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 25.01.25

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
auriu, roz, alb

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

31. Plante și flori naturale, buchete și
aranjamente din flori naturale, proaspete sau
uscate, brazi proaspeți de Crăciun, flori
proaspete sau uscate pentru decorare, ghirlande
din flori naturale, plante proaspete sau uscate
pentru decorare, flori taiate, coroane din flori
naturale, flori proaspete comestibile.
35. Servicii de comerț online cu amănuntul
si ridicata pentru aranjamente florale, servicii
de comerț cu plante, semințe, flori naturale și
artificiale.
38. Servicii de telecomunicații, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
transmiterea electronică a comenzilor pentru
florari, comunicare prin bloguri online, trimitere,
recepție și retrimitere de mesaje electronice,
trimitere de mesaje prin intermediul unui site
web.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, îmbutelierea, împachetarea și livrarea
bunurilor, livrarea de mărfuri comandate
prin corespondență, livrarea de flori,
reîncărcarea de distribuitoare automate și
aparate automate, împachetarea cadourilor,
aprovizionarea distribuitoarelor automate.
44. Servicii de aranjare a florilor, servicii de
aranjament floral, servicii de floristică, servicii
de design floral, florării, amenajarea de grădini,
amenajare peisagistică, servicii de design
peisagistic, închiriere de flori și aranjamente
florale, servicii de îngrijire a plantelor, grădinărit
peisagistic, proiectare peisagistică, îngrijirea
gazonului, servicii de realizare aranjamente
florale, confecționarea de coroane, cultivarea
plantelor, servicii de pepinieră.

───────
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(210) M 2021 07946
(151) 04/11/2021
(732) AGRITEHNICA SERVICE S.R.L.,

COMUNA VALEA SEACĂ,
JUDETUL BACAU, COMUNA
VALEA SEACĂ, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

Agritehnica

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.07.25

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#B5FC00, #12410B)

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

7. Imprimante 3d, pixuri pentru imprimare
3d, dispozitive pentru curăţarea acetilenei,
dozatoare de benzi adezive (maşini), benzi
adezive pentru scripeţi, pompe de aerare
pentru acvarii, aparate pentru aerarea băuturilor,
aparate pentru aerarea apei, aerocondensatori,
motoare aeronautice, motoare de avion,
agitatoare, utilaje agricole, elevatoare agricole,
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual, condensatoare de aer, dispozitive cu
pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
pompe de aer (instalaţii de garaj), maşini pentru
aspirarea aerului, aerografe pentru aplicarea
culorii, alternatoare, lagăre antifricţiune pentru
maşini / rulmenţi anti-frecare pentru maşini,
dispozitive anti-poluare pentru motoare, plăci
(componente ale maşinilor) / plăci de zăvorâre,
aparate de sudură cu arc electric, aparate
de tăiere cu arc electric, osii pentru maşini,
inele cu bile pentru rulmenţi, rulmenţi cu bile,
prese cu coş, lagăre de rulmenţi pentru maşini,
rulmenţi (componente ale maşinilor), rulmenţi
pentru arborii de transmisie, bătătoare electrice,

maşini de batere, pompe de bere, burdufuri
(componente ale maşinilor), transportoare cu
bandă, benzi pentru transportatoare, curele
pentru maşini, curele pentru motoare, maşini
de îndoit, maşini pentru prepararea băuturilor,
electromecanice, dinamuri bicicletă, maşini
pentru asamblarea bicicletelor, dispozitive de
legare a fânului, dispozitive pentru strângerea
fânului, maşini pentru prepararea bitumului,
maşini pentru ascuţirea lamelor (şlefuire),
maşini de şlefuit, portcuţite (componente ale
maşinilor), lame (componente ale maşinilor),
mixere, electrice, pentru uz casnic, suflante
pentru compresia, evacuarea şi transportul
gazelor, suflante pentru compresia, aspirarea
şi transportul cerealelor, vânturătoare pentru
compresia, aspirarea şi transportul cerealelor,
suflante sau vânturătoare pentru compresia,
aspirarea şi transportul cerealelor, suflante,
bobine pentru războaiele de ţesut, mosoare
pentru războaiele de ţesut, tuburi de cazan
(componente ale maşinilor), aparate şi maşini
pentru legătorie utilizate în scopuri industriale,
maşini de umplut sticle, maşini de spălat sticle,
maşini de astupat sticle, maşini de capsulat
sticle, maşini de sigilat sticle, cutii pentru matriţe
(tipărire), maşini de împletit, garnituri de frână,
altele decât cele pentru vehicule, saboţi de frână,
alţii decât cei pentru vehicule, segmente de
frână, altele decât cele pentru vehicule, plăcuţe
de frână, altele decât cele pentru vehicule,
maşini de tăiat pâinea, maşini pentru preparare
berii, perii (componente ale maşinilor), perii,
acţionate electric (componente ale maşinilor),
perii pentru aspiratoare, buldozere, maşini
pentru unt, calandru / mangal, arbori cu
came pentru motoarele vehiculelor, vinciuri, perii
de carbon (electricitate), alimentatoare pentru
carburatoare, carburatoare, garnitură de cardă
(componente ale maşinilor de cardat), maşini
de cardat, maşini şi aparate pentru şamponarea
covoarelor, electrice, cartuşe pentru maşinile
de filtrare, convertoare catalitice, instalaţii
centralizate de curăţire cu vacuum, maşini
centrifuge, centrifuge (maşini), concasoare
centrifugale, pompe centrifuge, lame pentru
tocătoarele staţionare, fierăstraie cu lanţ, maşini
electromecanice pentru industria chimică, dălţi
pentru maşini, mandrine (componente ale
maşinilor), maşini de ţigarete pentru scopuri
industriale, site de cenuşă (maşini), clapete de
reţinere (componente ale maşinilor), maşini şi
aparate pentru curăţare, electrice, dispozitive
de curăţare cu abur, foarfeci de tăiat (maşini),
ambreiaje, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, maşini pentru tăierea cărbunelui,
râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual, maşini de spălat acţionate cu monede,
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motoare cu aer comprimat, maşini cu aer
comprimat, pompe cu aer comprimat, pistoare
cu aer comprimat pentru extrudarea masticurilor,
compresoare (maşini), compresoare pentru
frigidere, betoniere (maşini), instalaţii de
condensare, biele pentru maşini, motoare,
cabluri de comandă pentru maşini, motoare,
mecanisme de comandă pentru maşini, motoare,
elemente de comandă hidraulice pentru maşini,
motoare, elemente de comandă pneumatice
pentru maşini, motoare, convertoare pentru
lucrări din oţel, transportoare (maşini), maşini
pentru producerea cablurilor, cuplaje, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, capote
metalice (componente ale maşinilor), apărătoare
(componente ale maşinilor), capace de
protecţie (componente ale maşinilor), macarale
(dispozitive de ridicare şi avansare), arbori
cotiţi, cartere pentru maşini, motoare, manivele
(componente ale maşinilor), separatoare de
cremă / lapte, concasoare pentru bucătărie,
electrice, concasoare, cultivatoare (maşini),
generatoare de curent, dispozitive pentru
tragerea draperiilor, acţionate electric, freze
(maşini), maşini de tăiat, arzătoare de
tăiat, acţionate cu gaz, chiulase de cilindru
pentru motoare, cilindri pentru maşini, cilindri
pentru motoare, maşini de lapte, maşini de
cârpit, dezaerator pentru apa de alimentare,
degresoare (maşini), macarale derrick, maşini
de decupat şi filetat, maşini de filetat piuliţe,
maşini de ştanţat, excavatoare cu lingură
(maşini), maşini de spălat vase, dezintegratoare,
excavatoare de şanţuri (pluguri), maşini de
divizat, sisteme de deschidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de deschidere a uşilor,
pneumatice, sisteme de închidere a uşilor,
electrice, sisteme de deschidere a uşilor,
electrice, sisteme de închidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de închidere a uşilor,
pneumatice, maşini de drenare, dispozitive
pentru extragerea berii sub presiune, maşini
de trefilat, mandrine de găurit (componente
ale maşinilor), capete de găurit (componente
ale maşinilor), bormaşini, flori de burghiu
(componente ale maşinilor), instalaţii de foraj,
flotante sau neflotante, motoare de acţionare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
lanţuri de acţionare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, tobe (componente ale
maşinilor), instalaţii de evacuare a prafului
pentru curăţenie, instalaţii de îndepărtare a
prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
perii dinam, curele dinam, dinamuri, maşini
pentru terasamente, ejectoare, electrozi pentru
maşinile de sudat, maşini de galvanizare,
aparate de ridicare, curele de ridicare,
centuri pentru greutăţi, lanţuri de ridicare

(componente ale maşinilor), aparate de
acţionare a elevatoarelor, aparate de acţionare
a ascensoarelor, elevatoare (ascensoare),
maşini de embosare, generatoare de curent
în caz de urgenţă, socluri pentru motoare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
motoare pentru vehiculele cu pernă de
aer, motoare pentru ambarcaţiuni, motoare
hidraulice, maşini de gravat, excavatoare,
colector de evacuare pentru motoare, ţevi
de evacuare pentru motoare, rezervoare de
expansiune (componente ale maşinilor), curele
de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale maşinilor), aparate de alimentare pentru
cazanele cu motor, maşini de umplere, filtre-
presă, maşini de filtrare, filtre pentru curăţarea
aerului de răcire, pentru motoare, filtre ca
şi componente ale maşinilor sau motoarelor,
maşini de finisare, fitinguri pentru cazanele cu
motor, maşină de descărnare, mori de măcinat
făina, drumuri de fum pentru cazanele cu motor,
volante de maşină, prese de furaj, maşini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, suflante de
forjă, maşini de turnătorie, roţi de cuplaj, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de ondulare, prese de fructe, electrice, pentru
uz casnic, economizoare de combustibil pentru
motoare, aparate de conversie a combustibilului
pentru motoarele cu combustie internă, pompe
de distribuţie a combustibilului pentru staţiile
de service, lămpi de sudură cu gaz, cutii
de viteze, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mecanisme (de acţionare) pentru
războaie de ţesut, mecanisme (de acţionare),
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
generatoare de energie electrică, maşini pentru
prelucrarea sticlei, diamante pentru tăiat geamuri
(componente ale maşinilor), bujii incadescente
pentru motoare diesel, pistoale de lipit, electrice,
maşini pentru decorticarea cerealelor, maşini
pentru decorticarea grânelor, maşini pentru
decorticarea cerealelor şi grânelor, separatoare
de cereale, ancore automate cu patru braţe
pentru uz naval, răzătoare pentru legume,
inele pentru ungere (componente ale maşinilor),
cutii de unsoare (componente ale maşinilor),
pietre de şlefuit (componente ale maşinilor),
discuri de ascuţit (componente ale maşinilor),
ghidaje pentru maşini, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente
ale maşinilor), ciocane pneumatice, ciocane
electrice, maşini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acţionate
manual, echipamente de manipulare pentru
încărcăre şi descărcăre, maşini de manipulare,
automate (manipulatoare), bare de suspensie
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(componente ale maşinilor), grape, maşini de
recoltat, maşini de cosit şi secerat, echipamente
de transport (minerit), extractoare pentru mine,
schimbătoare de căldură (componente ale
maşinilor), maşini de tivit, aparate de spălat
cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
dispozitive de prindere pentru maşinile-unelte,
buncăre de alimentare (descărcare mecanică),
războaie pentru ţeserea ciorapilor, carcase
(componente ale maşinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie
internă, magneţi de aprindere, incubatoare
pentru ouă, roboţi industriali, injectoare pentru
motoare, aparate de aplicare a cernelii pentru
maşinile de tipărit, maşini de călcat, cricuri
(maşini), cricuri pneumatice, motoare cu reacţie,
altele decât pentru vehiculele terestre, îmbinări
(componente ale motorului), îmbinări etanşe
(componente ale motorului), carcase pentru
lagăre (componente ale maşinilor), lagăre
(componente ale maşinilor), manşe de comandă
ca şi componente ale maşinilor, altele decât
pentru aparatele de joc, extractoare de
suc, electrice, demaroare cu pedală pentru
motociclete, aparate pentru bucătărie, electrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, electrice,
maşini de frământare, maşini de tricotat, cuţite
(componente ale maşinilor), cuţite, electrice,
cuţite pentru maşinile de cosit, maşini de
etichetat, maşini pentru confecţionat dantelă,
calapoade pentru pantofi (componente ale
maşinilor), strunguri (maşini-unelte), maşini de
tuns iarba, maşini de tăiat articolele din
piele, maşini pentru prelucrarea articolelor
din piele, lifturi, altele decât teleschiurile,
sisteme mecanizate de alimentare a animalelor,
rampe de încărcare, fusuri pentru războiul de
ţesut, războaie de ţesut, pompe de lubrifiere,
lubrifianţi (componente ale maşinilor), maşini-
unelte, matriţe utilizate la tipărire, maşini de
tocat carne, maşini pentru prelucrarea metalelor,
aparate de muls, maşini de frezat, mori
(maşini), mori pentru uz casnic, altele decât
cele acţionate manual, pietre de moară, sfredele
pentru minerit, maşini pentru mineralizarea apei
potabile, maşini pentru exploatarea minelor,
malaxoare (maşini), maşini de amestecat,
maşini de scobit, maşini de decojit, cultivatoare
motorizate, motoare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, motoare, electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de formare, matriţe (componente ale maşinilor),
scări rulante (escalatoare), escalatoare, benzi
rulante, trotuare mobile, captatoare şi colectoare
de noroi (maşini), amortizoare pentru motoare,
amortizoare de zgomot pentru motoare, ciocane
de cuie, electric, cleşti de scos cuie, electrice,
troliu de ridicat plase (pescuit), cleşti de

crestat (maşini-unelte), maşini pentru rafinarea
petrolului, maşini de tratare a minereului,
maşini de împachetare, maşini de ambalare,
maşini pentru prelucrarea hârtiei (tipărire), unități
plutitoare de producție, stocare și exploatare
(fpso), maşini de fabricat hârtie, maşini de lustruit
parchetul cu ceară, electrice, maşini pentru
fabricarea pastelor făinoase, electrice, pedale
de acţionare pentru maşinile de cusut, râşniţe
de piper, altele decât cele acţionate manual,
curăţitoare pentru ţevi, segmenţi de piston, inele
de piston, pistoane pentru cilindri, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
maşinilor), maşini de rabotare, pluguri, brăzdare,
maşini şi aparate de lustruit (electrice), roţi ale
olarilor, ciocane mecanice, prese (maşini pentru
scopuri industriale), reductoare de presiune
(componente ale maşinilor), regulatoare de
presiune (componente ale maşinilor), supape
de presiune (componente ale maşinilor), cilindrii
de tipărire, maşini de tipărit cu utilizare pe
foi de tablă, forme de tipar, maşini de tipărit,
prese de tipar, role de tipar pentru maşini,
maşini pentru prelucrarea materialelor plastice,
mecanisme de propulsie, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, maşini de compactare,
scripeţi, scripeţi (componente ale maşinilor),
pulverizatoare (maşini), atomizoare (maşini),
maşini de pulverizat, diagrame pentru pompe,
pompe (componente ale maşinilor, motoarelor),
pompe (maşini), pompe pentru instalaţiile de
încălzire, pompe pentru înot contra curentului,
poansoane pentru maşinile de perforat, maşini
de perforat, cricuri cu cremalieră, maşini de
strângere pentru rachetele de tenis, radiatoare
(de răcire) pentru motoare, maşini pentru
montarea şinelor, maşini pentru construcţia de
căi ferate, elevatoare pentru vagoanele de
cale ferată, greble pentru maşini de greblat,
maşini de greblat, maiuri (maşini), bătătoare
(maşini), secerători, maşini de secerat şi legat,
maşini de secerat şi treierat, reductoare, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, aparate
de bobinat, mecanice, tambure, mecanice,
pentru furtunuri flexibile, bobine (componente
ale maşinilor), regulatoare (componente ale
maşinilor), maşini de clătit, maşini de nituit,
maşini de măturat străzile, autopropulsate,
maşini pentru realizarea drumurilor, maşini
pentru construirea de drumuri, poduri rulante,
cilindrii pentru laminoare, laminoare, prese
de imprimat rotative, prese rotative cu abur,
portabile, pentru ţesături, şenile de cauciuc ca
şi componente ale tractoarelor pe şenile la
maşinile de construcţii, şenile de cauciuc ca
şi componente ale tractoarelor pe şenile la
aparatele şi maşinile de încărcare-descărcare,
şenile de cauciuc ca şi componente ale
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tractoarelor pe şenile la maşinile agricole, şenile
de cauciuc ca şi componente ale tractoarelor
pe şenile la maşinile miniere, şenile de cauciuc
ca şi componente ale tractoarelor pe şenile
la plugurile de zăpadă, maşini de satinat,
maşini pentru fabricarea cârnaţilor, fierăstraie
cu masă (componente ale maşinilor), lame de
fierăstrău (componente ale maşinilor), fierăstraie
(maşini), maşini de colectare a pietrei de cazan,
foarfeci, electrice, şurubelniţe, electrice, maşini
de sigilat pentru scopuri industriale, aparate
electrice pentru sigilarea materialelor plastice
(împachetare), rulmenţi cu lubrifiere automată,
pompe de combustibil autoreglabile, pulverizator
deşeuri, maşini de cusut, cuplaje de arbori
(maşini), maşini de ascuţit, prese de balotat,
maşini de tuns pentru animale, maşini de
tuns părul pentru animale, arcuri-amortizoare
de şocuri (componente ale maşinilor), pistoane
amortizor (componente ale maşinilor), pistoane
plonjor, aparate de lustruit pantofii, electrice,
lopeţi, mecanice, mărunţitoare (maşini) pentru
uz industrial, suveici (componente ale maşinilor),
site (maşini de sitat sau componente ale
maşinilor), instalaţii de cernere, maşini de
cernere, maşini sizing machines, unelte de
ascuţit marginile schiurilor, sanii portcuţit
(componente ale maşinilor), glisoare pentru
maşinile de tricotat, sănii pentru maşinile de
tricotat, prese de netezit, pluguri de zăpadă,
aparate de lipit, cu gaz, aparate de sudat,
cu gaz, arzătoare de lipit, cu gaz, ciocane
de lipit, cu gaz, aparate de lipit, electrice,
ciocane de lipit, electrice, lămpi de lipit,
maşini de sortat pentru industrie, semănătoare
(maşini), bujii pentru motoarele cu combustie
internă, regulatoare de viteză pentru maşini,
motoare, uscătoare rotative (neîncălzite), maşini
rotative, roţi de tors, maşini de filat, pulverizator
de vopsit, arcuri (componente ale maşinilor),
separatoare de tulpini (maşini), suporturi pentru
maşini, demaroare pentru motoare, statoare
(componente ale maşinilor), condensatoare de
abur (componente ale maşinilor), separatoare
de abur/ulei, motoare cu abur, separatoare de
abur, cazane cu abur, cilindrii compactori, cilindrii
compactori pentru pământ, plăci stereotip,
maşini de prelucrare a pietrei, şişcorniţe
(paie tocate), tocătoare de paie, presetupe
de etanşare (componente ale maşinilor),
aspiratoare medicale pentru scopuri industriale,
ventuze pentru aparatele de muls, ventuze
de fixare pe ugere pentru aparatele de muls,
duze de aspirare pentru aspiratoare, maşini
pentru fabricarea zahărului, compresoare de
supraalimentare, supraîncălzitoare, maşini de
matriţare, mese pentru maşini, tambure pentru
maşinile de brodat, robinete (componente ale

maşinilor, motoarelor), robineţi (componente ale
maşinilor, motoarelor), maşini de gudronare,
maşini de întindere/ întoarcere a fânului,
maşini pentru industria textilă, lancie termică
(maşini), maşini de filetat, maşini de treierat,
freze de pământ pentru scopuri agricole,
ciocane de forjare, desfăcătoare de conserve,
electrice, deschizătoare de conserve, electrice,
maşini pentru prelucrarea tutunului, unelte
(componente ale maşinilor), convertizoare de
cuplu, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, arbori de transmisie, alţii decât cei
pentru vehiculele terestre, lanţuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
transmisii, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, transmisii pentru maşini, transportoare
pneumatice, maşini de debavurat, aparate
de prelucrare, aparate de prelucrare prin
aşchiere, maşini de îndreptat (centrat), tuburi
transportoare pneumatice, tuburi transportoare,
pneumatice, turbine hidraulice, turbine, altele
decât cele pentru vehiculele terestre,
turbocompresoare, pluguri de îndepărtare a
gazonului, timpane (componente ale preselor
de tipar), maşini de cules litere (tipărire),
maşini de cules litere (fotoculegere), maşini de
turnat litere, prese tipografice, maşini tipografice,
articulaţii universale (articulaţii cardanice),
pompe de vid (maşini), accesorii pentru
aspiratoare pentru diseminarea parfumurilor şi
dezinfectanţilor, furtunuri pentru aspiratoare,
aspiratoare, saci pentru aspiratoare, supape
(componente ale maşinilor), spiralizatoare de
legume, electrice, automate pentru vânzarea de
produse, pompe de distribuție a hidrogenului
pentru stațiile de benzină, maşini industriale
de imprimare cu jet de cerneală, mopuri
cu aburi, costume robotice exoscheletice,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
macarale mobile, vibratoare (maşini) pentru uz
industrial, aparate de vulcanizare, aparate de
spălat, maşini de spălat (rufe), instalaţii de
spălat pentru vehicule, instalaţii pentru spălarea
vehiculelor, unităţi de eliminare a deşeurilor,
unităţi de eliminare a gunoiului, maşini de
compactare a deşeurilor, maşini de compactare
a gunoiului, recuperatoare pneumatice pentru
decantarea uleiul uzat, încălzitoare de apă (ca
şi componente ale maşinilor), separatoare de
apă, robinete de drenaj, maşini şi aparate
pentru lustruirea cu ceară, electrice, maşini de
plivit, maşini de sudat, electrice, aparate de
sudură electrice, roţi de maşini, mecanisme
cu roţi dinţate, teluri, electrice, pentru uz
casnic, maşini de spălat albe, maşini de
spălat colorate, turbine eoline, deschizători
pentru ferestre, electrice, închizători pentru
ferestre, electrice, deschizători pentru ferestre,
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hidraulice, închizători pentru ferestre, hidraulice,
deschizători pentru ferestre, pneumatice,
închizători pentru ferestre, pneumatice, prese
de vin, vânturători, maşini de prelucrat lemnul,
maşini de ambalat, maşini de spălat rufe
cu stoarcere, feliatoare de brânză, electrice,
decojitoare de legume, electrice, echipament
pentru agricultură, terasament, construcții,
extracția petrolului și gazului și pentru minerit,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, mașini de construcție, motoare, grupuri
motopropulsoare și piese de mașini, precum
și comenzi pentru operarea mașinilor și a
motoarelor, roți și șenile pentru mașini, combine,
combine pentru cereale (mașini), capete pentru
recoltare, mașini pentru recoltarea ceaiului,
mașini pentru tăierea tulpinilor rămase în
pământ după recoltare, semănători remorcate
de tractoare, semănători pentru mașini agricole,
semănători de precizie bob cu bob, mașini
alimentate prin cădere pentru montare pe
semănători.
12. Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, transportoare aeriene,
aparate, maşini şi dispozitive aeronautice,
avioane, vehicule aeriene, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), vehicule cu pernă
de aer, vehicule cu senile, airbag-uri (dispozitive
de siguranţă pentru automobile), aeronave,
dirijabile / baloane dirijabile, ambulanţe, avioane
amfibii, dispozitive anti-reflexie pentru vehicule /
dispozitive contra orbirii pentru vehicule,
lanţuri antiderapante, dispozitive antifurt pentru
vehicule, alarme antifurt pentru vehicule,
vehicule blindate, scrumiere pentru automobile,
capote de automobile, lanţuri de automobile,
şasiuri de automobile, anvelope de automobile,
caroserii de automobile, vehicule subacvatice
autonome pentru cercetările pe fundul mării,
fusuri de osie, osii pentru vehicule, saci adaptaţi
pentru cărucioare, contragreutăţi pentru roţile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată, barje,
coşuri adaptate pentru biciclete, burdufuri pentru
autobuzele articulate, cricuri de bicicletă, lanţuri
de bicicletă, ghidoane de bicicletă, anvelope
de bicicletă, frâne de bicicletă, apărătoare de
noroi pentru bicicletă, manivele de bicicletă,
motoare de bicicletă, pedale de bicicletă,
roţi de bicicletă, şei de bicicletă, cadre de
bicicletă, sonerii de bicicletă, remorci pentru
bicicletă, camioane dotate cu funcție de macara,
drone de livrare, elicoptere de mici dimensiuni,
comandate de la distanță, pentru obținere
de imagini, giroplan, elicoptere, scutere cu
autobalans, scutere electrice cu autobalans,
monocicluri cu autobalans, clipsuri pentru capota
vehiculelor /clipsuri pentru capota vehiculelor,
anvelope pentru utilaje de deszăpezire, clopote

de scufundare, suporturi de pahare pentru
vehicule, biciclete, biciclete electrice, căngi
pentru ambarcaţiuni, ambarcaţiuni, caroserii
de vehicule, boghiuri pentru vagoanele de
care ferată, garnituri de frână pentru vehicule,
saboţi de frână pentru vehicule, segmenţi
de frână pentru vehicule, plăcuţe de frână
pentru autovehicule, discuri de frână pentru
vehicule, frâne pentru vehicule, amortizoare
pentru materialele rulante feroviare, bări de
protecţie pentru automobile, aparate şi instalaţii
de transport pe cablu, chesoane (vehicule),
drone aparate de filmat / drone aparate de
fotografiat, maşini de camping / case mobile,
capace pentru rezervoarele de combustibil ale
vehiculelor, rulote, cabine pentru instalaţiile de
transport pe cablu, maşini / autoturisme /
automobile, cărucioare de transport, carcase
pentru anvelopele pneumatice/ carcase pentru
anvelopele pneumatice, rotile pentru cărucioare
(vehicule) / rotile pentru cărucioarele de transport
(vehicule), vagonete de transportat oala de
turnare / cărucioare de transportat oala de
turnare, telescaune, brichete pentru automobile,
circuite hidraulice pentru vehicule, drone civile,
tacheţi (nautică), clipsuri adaptate pentru fixarea
pieselor auto în caroserie, ambreiaje pentru
vehiculele terestre, betoniere, biele pentru
vehiculele terestre, altele decât componentele
motoarelor, cuplaje pentru vehiculele terestre,
huse pentru volanul vehiculului, cartere pentru
componentele vehiculelor terestre, altele decât
pentru motoare, gruie pentru ambarcaţiuni,
triciclete pentru livrări / tricicluri de transport,
vagoane-restaurant, mecanisme de decuplare
pentru ambarcaţiuni, uşi pentru vehicule,
dragi (ambarcaţiuni), protecţii pentru roţile de
bicicletă, maşini fără şofer (maşini autonome)/
mașini autonome, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, lanţuri de acţionare pentru
vehiculele terestre, scaune de catapultare pentru
aeronave, lagăre de motor pentru vehiculele
terestre, motoare pentru vehiculele terestre,
tranchete (din cauciuc) pentru nave, feriboturi,
bandaje pentru roţile de cale ferată, saci de
iarnă adaptaţi pentru cărucioare / saci de
iarnă adaptaţi pentru cărucioarele de copii,
elevatoare cu furcă, roţi de cuplaj pentru
vehiculele terestre, funiculare, coşuri de fum
pentru nave, coşuri de fum pentru locomotive,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acţionare pentru vehiculele
terestre, angrenaje pentru biciclete, maşinuţe
de golf (vehicule), cărucioare de manipulare,
tetiere pentru scaunele vehiculului, ştergătoare
de faruri, capote pentru motoarele vehiculelor,
capote pentru vehicule, claxoane pentru
vehicule, cărucioare pentru furtun, baloane cu
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aer cald, capace pentru butucul roţii, butuci
pentru roţile vehiculului, butuci pentru roţile
de bicicletă, hidroavioane, pasarele înclinate
pentru ambarcaţiuni, motoare cu reacţie pentru
vehiculele terestre, sănii, şalupe, locomotive,
autocamioane / camioane, piuliţe pentru roţile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbagaj pentru vehicule, catarge pentru
ambarcaţiuni, vehicule militare de transport,
drone militare, roţi de cărucioare miniere,
vagonete de mină, scutere de mobilitate,
mopeduri, autobuze, autocare, scutere,
automobile de curse, cricuri de motocicletă, şei
de motocicletă, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletă, ghidoane de motocicletă, motoare
de motocicletă, motociclete, motoare, electrice,
pentru vehiculele terestre, apărătoare de noroi,
dispozitive antiderapante pentru anvelopele
vehiculelor, vâsle, coşuri adaptate pentru
motociclete, paraşute, pontoane, hublouri,
mecanisme de propulsie pentru vehiculele
terestre, pompe pentru anvelopele de bicicletă,
trotinete (vehicule), huse pentru cărucioarele
de copii, copertine pentru cărucioarele de
copii, plase împotriva ţânţarilor adaptate pentru
cărucioarele de copii, cărucioare de copii,
cuplaje de căle ferată, vagoane de cale
ferată, oglinzi retrovizoare, angrenaje reductoare
pentru vehiculele terestre, vehicule frigorifice,
vagoane frigorifice de cale ferată, vehicule cu
comandă de la distanţă, altele decât jucăriile,
vehicule pentru cercetări subacvatice acţionate
de la distanţă, truse de scule pentru repararea
camerelor de aer, sănii de salvare, alarme
de marşarier pentru vehicule, jante pentru roţi
de bicicletă, jante pentru roţi de vehicule,
maşini robotizate, carucioare tip cuşcă cu role,
material rulant pentru căile ferate funiculare,
material rulant pentru căile ferate, furcheţi /
dame (de ramă), camioane pentru transportul
gunoiului, cârme, huse pentru şeile bicletelor,
huse pentru şeile motocicletelor, genţi de şa
adaptate pentru biciclete, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, scaune de siguranţă
pentru copii, pentru vehicule, elice pentru
ambarcaţiuni, elice, elice (propulsoare) pentru
nave, vâsle / rame, huse de scaun pentru
vehicule, hamuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculului, coci de nave, nave, amortizoare
de şocuri cu arc pentru vehicule, amortizoare
de şocuri pentru automobile, ataşe, oglinzi
laterale pentru vehicule, semnalizatoare pentru
vehicule, suporturi de schiuri pentru maşini,
cuşete de dormit pentru vehicule, cuşete de
dormit, sănii (vehicule), sănii cu motor, anvelope
solide pentru roţile vehiculului, vehicule spaţiale,
huse pentru roata de rezervă / huse pentru
anvelope de rezervă, vergi de navă, spiţe pentru

anvelope, spoilere pentru vehicule, cleme de
spiţe pentru roţi, spiţe pentru roţile de bicicletă,
maşini sport, autocisterne pentru stropit,
transmisii de comandă pentru nave, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, obloane ridicătoare (componente ale
vehiculelor de teren) / haioane acţionate
electric componente ale vehiculelor de teren),
teleferice (telecabine) / cabine de funicular,
camioane basculante, vagonete basculante,
coaste de lemn (cadre) pentru nave, bene
basculante pentru autocamioane / bene
basculante pentru camioane, dispozitive de
basculare (componente ale vagoanelor de cale
ferată), convertizoare ale cuplului de torsiune
pentru vehiculele terestre, bare de torsiune
pentru vehicule, autocamioane de tractare /
autocamioane de depanare pentru transport,
tractoare, sisteme de tractare pentru vehicule,
remorci (vehicule), remorci pentru transportarea
bicicletelor, tramvaie, lanţuri de transmisie
pentru vehiculele terestre, arbori de transmisie
pentru vehiculele terestre, transmisii pentru
vehiculele terestre, benzi de rulare pentru
vehicule (tip tractor) / benzi de rulare pentru
vehicule (role şenile), benzi de rulare pentru
reşaparea anvelopelor, triciclete, drezine de
mână, anvelope fără cameră pentru biciclete,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
camere de aer pentru anvelopele de bicicletă,
turbine pentru vehiculele terestre, cărucioare cu
două roţi / cărucioare de bagaje / cărucioare
de magazie, inserţii de anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculului, anvelope pneumatice,
şasiuri pentru vehicule, tapiţerii pentru vehicule,
supape pentru anvelopele vehiculului, autodube
(vehicule), roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scări pentru vehicule, spiţe
pentru roţile vehiculului, arcuri de suspensie
pentru vehicule, scaune de vehicule, huse
pentru vehicule (formate), manşe de comandă
pentru vehicule, vehicule electrice, vehicule de
deplasare pe uscat, în aer, pe apă sau pe
calea ferată, vehicule acvatice, roabe, geamuri
pentru vehicule, parbrize, ştergătoare de parbriz,
cărucioare, trăsuri trase de cai, vehicule amfibii,
vehicule pentru toate tipurile de teren, vehicule
terestre și mijloace de transport, părți și accesorii
pentru vehicule, roți și pneuri și șenile pentru
vehicule.
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, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
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publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informaţii competitive, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, demonstraţii
cu produse, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, audit financiar, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii

corporative, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
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publicitare, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
curăţarea şi repararea cazanelor, zidire,
închirierea de buldozere, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, închirierea maşinilor
de curăţare, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), servicii de electricieni, închirierea
pompelor de drenaj, forarea de puţuri,
instalarea şi repararea elevatoarelor / instalarea
şi repararea ascensoarelor, închirierea
excavatoarelor, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, instalarea şi
repararea echipamentelor de încălzire, servicii
de fracturare hidraulică / servicii de fracţionare,
instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, ascuţirea cuţitelor, montarea cablurilor,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
zidărie, întreţinerea şi repararea vehiculelor cu
motor, întreţinerea şi construcţia conductelor,
repararea pompelor, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, reşaparea
anvelopelor, protecţie anticorozivă, sablare,
echilibrarea anvelopelor, reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor / lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
vulcanizarea anvelopelor (reparaţii), construcţia
şi repararea depozitelor, închiriere de utilaje,
instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, extracție de
resurse naturale, instalare, curățare, reparare și
întreținere.
39. Închirierea de aeronave, închirierea de
motoare de aeronave, transportul cu maşini
blindate, transportul cu barja, închirierea de
ambarcaţiuni, transportul cu ambarcaţiunile,
depozitarea de ambarcaţiuni, rezervarea
locurilor de călătorie, servicii de îmbuteliere,
transportul cu autobuzul, închirierea de
maşini, transportul cu maşina, parcarea
de maşini, servicii de folosire în comun
a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,

pilotarea dronelor civile, servicii de folosire
în comun a autovehiculelor, cărăuşie, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin comandă poştală, distribuirea de energie,
închirierea clopotelor de scufundare, închirierea
costumelor de scufundare, furnizarea de direcţii
de deplasare în scopuri de călătorie, închirierea
de vitrine de vin electrice, distribuirea de
energie electrică, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere), servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, operaţiuni de încărcare-
descărcare, depozitarea de bunuri, depozitare,
înmagazinare, informaţii despre depozitare,
închirierea containerelor de depozitare,
transportul cu taxiul, remorcare, închirierea
de tractoare, furnizarea de informaţii despre
trafic, transportul cu tramvaiul, transportul prin
conducte, transport, transportul şi depozitarea
deşeurilor, transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări de
transport, informaţii despre transport, logistica
transporturilor, transportul de mobilier, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
împachetarea bunurilor.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, calibrare (măsurare), servicii de
cartografie, analiză chimică, cercetare chimică,
servicii de chimie, studii clinice, însămânţarea
norilor, computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea şi
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proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, digitalizarea
documentelor (scanare), duplicarea programelor
de calculator, stocarea electronică a datelor,
audit energetic, inginerie, sondaje geologice,
prospecţiuni geologice, cercetare geologică,
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare
prin intermediul unui site web, instalarea de
software pentru calculatoare, consultanţă în
securitatea internetului, expertize topografice,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
cercetare mecanică, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) prin acces de la
distanţă, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta defecţiunile,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
închiriere de contoare pentru înregistrarea
consumului de energie, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, platforma
ca serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul sudurii, controlul
calităţii, evaluarea calităţii lemnului pe picior,
evaluarea calităţii lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, cercetare în
domeniul protecţiei mediului, furnizarea de
informaţii ştiinţifice, consiliere şi consultanţă cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare ştiinţifice, cercetare ştiinţifică,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (saas),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea de
studii cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
planificare urbană, efectuarea inspecţiei tehnice
auto pentru vehicule, analiza apei, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea site-
urilor web, dezvoltare software, programare și
implementare, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, testare, autentificare și controlul
calității, servicii de proiectare, servicii în

domeniul științei pamântului, recoltarea de probe
de sol pentru analiză.
44. Dispersarea de fertilizatori şi alte
substanţe chimice agricole pe suprafeţe
şi pe cale aeriană, creşterea animalelor,
îngrijirea animalelor, servicii de acvacultură,
închirierea de echipamente pentru ferme,
servicii de viticultură, consultanţă in domeniul
viticulturii, grădinărit, horticultură, cultivarea
plantelor, închiriere de animale pentru
scopuri de grădinărit, închiriere de stupi
de albine, grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, servicii de
control al dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, servicii
de pepinieră, servicii de reîmpădurire, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, exterminarea dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, distrugerea buruienilor, închiriere
de echipamente pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 07947
(151) 04/11/2021
(732) S.C. GLOBAL MARKETING ELITE

S.R.L., STR. OITUZ, NR. 44,
BL. J16, SC. A, AP. 2, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, 720199,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

BeeFit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 03.13.04

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#ffcc00), negru (HEX #000000), alb
(HEX #ffffff)

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07948
(151) 04/11/2021
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON, WC2R
2PG, GL, MAREA BRITANIE

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.13.25

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2021 07949
(151) 04/11/2021
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON, WC2R
2PG, GL, MAREA BRITANIE

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 26.11.06

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────
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(210) M 2021 07950
(151) 04/11/2021
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON, WC2R
2PG, GL, MAREA BRITANIE

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 01.15.15

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2021 07951
(151) 04/11/2021
(732) SC VENETO RESTAURANT

SRL, STR LT STOICESCU NR
14D, PARTER, LOCUINTA C1,
INCAPERILE 4 SI 5, JUDEŢ IAŞI,
IASI, 700496, IAȘI, ROMANIA

(540)

VENETO

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Pizza, pizza proaspătă, pizza preparată,
pizza (preparată), pizza refrigerată, pizza
conservată, pizza congelată, blaturi de pizza,
blat de pizza, aluat pentru pizza, pizza împăturită
(calzone), sosuri pentru pizza, amestecuri de
pizza, pizza fără gluten, blaturi de pizza coapte
în prealabil, amestec pentru aluat de pizza,
mâncăruri preparate sub formă de pizza.
35. Servicii de consultanță comercială cu
privire la deschiderea de restaurante, servicii
de consultanță comercială cu privire la
administrarea de restaurante.
39. Livrare de pizza.
43. Restaurante cu autoservire, restaurante
(servirea mesei), rezervări pentru restaurante
și mese, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante.

───────
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(210) M 2021 07952
(151) 04/11/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR.5, AP.17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

BEAR power

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.17; 26.03.02; 26.03.15;
26.11.03; 26.11.09; 03.01.14; 03.01.16;
03.01.24

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

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

32. Bãuturi nealcoolice.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2021 07953
(151) 04/11/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STRADA IOSIF
VULCAN NR. 5, AP.17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

PRIMAVERA ESPLANADA

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────
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(210) M 2021 07954
(151) 04/11/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR.5, AP.17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Totul prinde viață
PRIMAVERA ESPLANADA

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.01; 05.01.05; 05.01.16;
26.11.03; 26.11.09

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

clase:
35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────

(210) M 2021 07955
(151) 04/11/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STRADA IOSIF
VULCAN NR.5, AP.17, JUDEȚ
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Totul prinde viață

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01

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

clase:
35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────
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(210) M 2021 07956
(151) 04/11/2021
(732) VINO RESORT SRL, STRADA

SOARELUI NR.8, JUDEȚ ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

1001 VILLAGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.03.01; 05.01.16;
26.11.03; 27.07.01

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

clase:
29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vinuri.
35. Servicii de publicitate și marketing online,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de marketing comercial, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale.
41. Servicii de divertisment servicii de parcuri
de amuzament, servicii culturale, educaționale
sau de amuzament furnizate de parcuri de
divertisment, activitati sportive, organizarea
activitatilor sportive, furnizare de instalatii
sportive, inchirierea de echipament si instalatii
sportive, organizare de evenimente de
divertisment.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de restaurant,
servicii de case de vacanta.

───────

(210) M 2021 07957
(151) 04/11/2021
(732) PAKAN BANIASADI, STR. MATEI

BASARAB NR. 7-9, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
DOPUL VERDE

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

32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, bere, must
de bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor cu excepția uleiurilor
esențiale, extracte de hamei pentru fabricarea
berii, sucuri de fructe / suc de fructe, nectaruri
de fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice, cvas
nonalcoolic, limonade, băuturi non-alcoolice din
fructe uscate, shandy nonalcoolic, preparate
nonalcoolice pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malt, must de malt,
apă minerală (băuturi), must, extracte de fructe
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de suc
de fructe, băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate
în protein, şerbeturi (băuturi) / sorbeturi
(băuturi), smoothie-uri, apă carbogazoasă,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenţii de lapte, siropuri
pentru băuturi nonalcoolice, siropuri pentru
limonadă, ape de masa, suc de roşii (băutură),
sucuri de legume (băuturi), ape (băuturi),
băuturi din zer, siropuri de fructe, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
suc concentrat de fructe, punci de fructe,
nealcoolic, cocteiluri de fructe, nealcoolice,
șerbeturi din fructe (băuturi), suc de fructe
concentrat, sucuri de fructe gazoase, amestec
de sucuri de fructe, suc concentrat de fructe
(nealcoolic), smoothie (băuturi nealcoolice din
fructe), sucuri de fructe organice, extracte din
fructe fără alcool, băuturi nonalcoolice pe bază
de fructe, băuturi cu aromă de fructe, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, concentrate de
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sucuri de fructe, băuturi din fructe, fără alcool,
ape cu aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, concentrate pentru preparat
băuturi de fructe, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nonalcoolice cu
arome de fructe, prafuri utilizate la prepararea
băuturilor pe bază de fructe, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, băuturi
răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de
ceai, punci nealcoolic din fructe de kaki uscate
cu scorțișoară (sujeonggwa), bauturi constand
dintr-un amestec de fructe si sucuri de legume,
smoothies conținând cereale și ovăz, bauturi
nealcoolice din fructe si sucuri de fructe cu
miere, bauturi nealcoolice din legume si sucuri
din legume cu miere, bauturi nealcoolice pe baza
de miere, apă tonică, apă plată, apă minerală,
apă potabilă, apă (băuturi), apă îmbuteliată,
apă minerală carbogazoasă, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă
cu arome, apă de masă, apă gazoasă
(sifon), apă de izvor, apă îmbogățită nutritiv,
apă potabilă distilată, apă potabilă purificată,
băuturi carbogazoase aromatizate nealcoolice,
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), băuturi
funcționale pe bază de apă, apă carbogazoasă
îmbogățită cu vitamine (băuturi), apă tonică
(băuturi care nu sunt pentru uz medicinal),
băuturi nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi carbogazoase aromate nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu suc de legume, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, bere şi
produse de bere, bere blondă, bere brună,
bere de grâu, bere fără alcool, bere neagră
(cu malţ prăjit), bere cu aromă de cafea,
bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere

din malţ, must din malţ, vin de orz (bere),
băuturi carbogazoase aromatizate, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, sucuri de
fructe suc de fructe, cvas, shandy, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor, bere de malț,
must de malț, băuturi sportive bogate în
proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
siropuri pentru băuturi, ape de masă, suc
de roșii (băutură), cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără
alcool, băuturi din fructe şi sucuri naturale
de fructe, smoothies, apă minerală plata,
apă minerală carbogazoasă sau carbozificată,
apă minerală plată eu arome sau infuzie
de plante, nectaruri de fructe nealcoolice,
băuturi congelate pe bază de fructe, serebete
(băuturi), băuturi vegetale, băuturi siush parţiale
congelate, energizante, băuturi din fructe,
colas (băuturi răcoritoare), băuturi sportive,
băuturi care conţin vitamine, băuturi nealcoolice
carbogazoase, băuturi carbogazoase aromate,
băuturi carbogazoase congelate, apă îmbogăţită
mineral (băuturi), băuturi răcoritoare cu conţinut
scăzut de calorii, băuturi cu guarana, băuturi
cu fructe îngheţate, băuturi nealcoolice cu suc
de fructe, apă tonică (băuturi nemedicinaiej,
băuturi aromate de fructe, băuturi cu suc de
fructe, băuturi nealcoolice cu malţ, băuturi
răcoritoare necarbcnatate, băuturi energizante
care conţin cofeină, sarsaparilla (băutură
nealcoolică), băuturi pe bază de fructe, dovlecei
(băuturi nealcoolice), cvas (băutură nealcoolică),
băuturi cu suc de ananas, băuturi cu suc
de aloe, băuturi cu suc de mere, băuturi
cola, ramune (soda japoneză), băuturi pe
bază de nucă de cocos, băuturi de fasole
mung, băuturi carbogazoase fără aromă, băuturi
fortificate nutriţional, băuturi sportive îmbogăţite
în proteine, băuturi cu. suc de portocale, băuturi
neaîcoolice cu aloe vera, băuturi constând
în principal din sucuri de fructe, băuturi de
prune afumate, băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi sportive care conţin
electroliţi, băuturi nealcoolice aromate cu ceai,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe: băuturi
nealcoolice, care conţin sucuri de legume,
băuturi răcoritoare nealcoolice aromate cu ceai,
apă spumantă îmbogăţită cu vitamine (băuturi),
băuturi funcţionale pe bază de apă, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, băuturi cu suc de
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legume neaicoolice, băuturi nealcoolice aromate
cu cafea, băuturi cu suc de struguri, băuturi
energizante (nu în scopuri medicale), băuturi
pe bază de nuci şi soia, băuturi nealcoolice
fortificate cu vitamine, băuturi cu suc de ghimbir,
cordiale, băuturi pe bază de ovăz (care nu sunt
înlocuitori ai laptelui), băuturi cu suc de legume
verzi, băuturi neaicoolice cu suc spumant de
fructe, smoothies care conţin cereale şi ovăz,
băuturi cu suc de ginseng roşu, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte, băuturi
pe bază de apă care conţin extracte de ceai,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe aromate
cu ceai, băuturi pe bază de orez, altele decât
înlocuitori de lapte, băuturi constând dintr-un
amestec de sucuri de fructe şi legume, băuturi
din orez brun, altele decât înlocuitori de lapte,
apa de orz de lămâie, apă de orz de lămâie,
băuturi nealcoolice fără malţ (altele decât pentru
uz medical), dovlecei de fructe, băuturi izotonice
(nu în scopuri medicale), sucuri, sucuri de aloe
vera, apă de orz portocaliu, suc de coacăze
negre, suc de lămâie cordial, sucuri aerate,
sucuri de fructe aerate, suc de fructe mixt,
apa de orz portocaliu, siropuri pentru limonada,
sirop de malţ pentru băuturi, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
apelor minerale aromate, sorbete sub formă de
băuturi, amestecuri pentru prepararea băuturilor
din sorbet, siropuri pentru prepararea băuturilor
cu aromă de fructe, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, amestecuri pentru
prepararea băuturilor cu sorbet, nectare de
fructe, nealcoolice, ape minerale şi gazoase,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
bere de malţ, must de malţ, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comenzi online,
publicitate și marketing, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de agenții de import și export, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, realizare de târguri și
expoziții cu scop publicitar virtuale online,
servicii de intermediere comercială, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de aprovizionare cu
băuturi alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri
pentru alte întreprinderi), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de informare
comercială cu privire la produse de consum
în legătură cu alimente sau băuturi, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, organizarea de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizarea de concursuri în
scopuri publicitare, organizarea şi coordonarea
de expoziţii de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea de evenimente speciale,
promovare de târguri în scop comercial,
promovarea vânzărilor de produse şi servicii ale
terţilor prin evenimente promoţionale, realizarea
de târguri comerciale, coordonare, pregătire şi
organizare de expoziţii şi târguri comerciale în
scopuri comerciale şi publicitare, realizarea de
târguri şi expoziţii comerciale virtuale online,
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, furnizarea unui catalog online
cu informații comerciale pe internet, servicii
de comenzi online omputerizate, furnizare de
informații de afaceri prin intermediul unui
site, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii
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de comenzi online computerizate, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentaţiei,
organizare de târguri comerciale, servicii
de publicitate pentru promovarea băuturilor,
servicii de pregătire de campanii publicitare,
dezvoltare de campanii promoționale, furnizare
de modele pentru campanii promoționale,
servicii de consultanță în afaceri privind
promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind geationarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere
de fonduri, administrare de programe cu premii
de fidelitate, administrare a programelor cu
premii de fidelitate care includ timbre comerciale,
furnizare de consultanță în marketing în
domeniul mediilor sociale, furnizare de informații
de afaceri în domeniul mediilor sociale, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la problemele și inițiativele de
mediu, servicii publicitare pentru sensibilizarea
publicului la probleme de mediu, furnizarea
de spaţiu publicitar în publicaţii periodice,
ziare si reviste, publicitate online printr-o reţea
informatizată de comunicaţii, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicaţii
electronice descărcabile, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, administrare de programe de
schimburi culturale şi educative, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale educaţionale,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, publicitate
on-line într-o reţea informatizată, organizare
de târguri şi expoziţii în scopuri comerciale
şi publicitare, organizarea şi coordonarea de
târguri şi expoziţii în scopuri publicitare, servicii
de informare comercială cu ajutorul bloggerilor,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme de
mediu, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu.
41. Organizare de reuniuni și conferințe,
organizare de seminarii și congrese, furnizarea
de informații despre congrese, organizarea și
conducerea de congrese, realizare, coordonare
și organizare de congrese, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
organizare și coordonare de conferințe,
congrese și simpozioane, organizare de

congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, organizarea de
demonstraţii în scopuri educaţionale, educație
și instruire, pregătire și instruire, transfer
de know-how (instruire), publicare de reviste
altele decât cele publicitare, publicarea de
reviste electronice, furnizarea de publicaţii
online, publicarea de reviste pentru consumatori,
educație cu privire la sănătatea fizică,
servicii educaționale de tip coaching, furnizare
de servicii educative în domeniul sănătății,
producție de înregistrări educative audio și video,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educative, servicii educaționale pentru
furnizarea de cursuri de instruire, organizare și
coordonare de întâlniri în domeniul educației,
organizare de ceremonii de decernare de
premii, organizare de competiții și ceremonii de
decernare de premii, organizare și coordonare
de ceremonii de acordare a premiilor, organizare
de ceremonii de decernare de premii pentru
recunoașterea meritelor, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, organizare de festivaluri cu
scop educativ, cultural sau de divertisment,
publicarea de materiale multimedia online, cu
excepția celor publicitare, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de conferințe în materie de activități culturale,
organizarea concursurilor de divertisment,
organizarea şi conducerea de workshop-uri,
publicare de cărţi, planificarea de recepţii
(divertisment), organizarea şi conducerea de
seminarii, desfăşurare de seminarii de instruire,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
editarea de materiale tipărite care conţin poze,
altele decît cele de uz publicitar, editare
de publicaţii altele decât cele publicitare,
editare de texte scrise, altele decât cele
publicitare, elaborarea de materiale didactice
distribuite la seminare de management,
formare continuă, fotoreportaje, furnizare de
publicaţii electronice, furnizare de publicaţii
online nedescărcabile, furnizare de informaţii
referitoare la activitatea editorială, furnizarea
de tutoriale online, furnizare de informaţii
referitoare la recreere, organizarea de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoaşterea
meritelor, organizarea de ceremonii de
decernare de premii, organizarea de ceremonii
de premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii de
decernare de premii, organizarea de conferinţe,
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tipărite în domeniul protecției mediului, inclusiv
online, altele decât cele publicitare.
42. Servicii de consultanță privind planificarea
de mediu, compilare de informații privind
condițiile de mediu, studii de mediu, teste ale
mediului înconjurător, compilare de informații
despre mediu, colectare de informații privind
mediul, servicii de consultanță privind mediul,
studii în domeniul protecției mediului, cercetarea
în domeniul protecției mediului, servicii de
monitorizare a mediului, consultanță în materie
de protecție a mediului, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei mediului înconjurător,
monitorizare de mediu a zonelor de depozitare
a deșeurilor, servicii de consultanță în materie
de protecție a mediului, servicii de consultanță
în materie de poluare a mediului, servicii
de consultanță privind cercetarea în domeniul
protecției mediului, servicii de testare a mediului
înconjurător pentru detectarea contaminanților
din apă, cercetare în domeniul protecției
mediului, dezvoltării și exploatării durabile a
resurselor naturale, furnizarea și diseminarea
de informații, opinii științifice, consiliere și
consultanță cu privire la protecția mediului
și reducerea emisiilor de carbon, inclusiv
prin intermediul rețelelor informatice online și
globale, paginilor web, rețelelor de socializare și
platformelor de video-sharing.

───────

(210) M 2021 07958
(151) 04/11/2021
(732) LINA'S CAKE SRL, STRADA

FLORILOR NR 8, CAMERA 1,
BLOC B8, ETAJ 3, AP. 302, JUDEȚ
ILFOV, STEFANESTI DE JOS,
077175, ILFOV, ROMANIA

(540)
Dolce D'or

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

30. Torturi produse de cofetărie, deserturi
preparate (produse de cofetărie), biscuiți
crocanți, ciocolată, tablete (dulciuri), produse de
cofetărie și înghețate, cozonaci, bomboane cu
ciocolată, ciocolată pentru produse de cofetărie
și pâine, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, deserturi pe bază de ciocolată,
produse de cofetărie cu aromă de praline,
produse de cofetărie pe bază de produse
lactate, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse pe bază de ciocolată, specialități de
patiserie.

───────

expoziţii şi concursuri cu scop cultural,
educațional sau de divertisment, organizarea
de evenimente de ceremonie, organizarea de
gale, organizarea de reuniuni şi conferinţe,
organizarea de seminarii, organizarea de
sesiuni de formare, organizarea de webinare,
organizarea şi coordonarea de competiţii,
organizarea şi coordonarea de conferinţe şi
congrese, prezentări audiovizuale, producţie de
înregistrări audio şi video pe suporturi audio
şi video, publicare de cataloage, publicare
de ghiduri pentru învăţămînt şi instruire,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
de conferinţe, realizarea, coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri
pe teme educaţionale, organizarea de
evenimente politice cu scop cultural, educativ,
instruire politică efectuată prin massmedia,
publicarea online de cărţi şi reviste electronice
publicarea de reviste în format electronic pe
internet, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, servicii de
prelegeri (instruire) referitoare la competențe
în domeniul marketingului, servicii de instruire
în materie de marketing în comerțul cu
amănuntul, instruire (coaching) pentru viață,
demonstrații în scop de instruire, furnizarea de
instruire online, servicii de recreere și instruire,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizare de seminarii și conferințe, organizare
de conferințe în domeniul publicității, organizare
de conferințe în domeniul afacerilor, servicii
de scriere pentru bloguri, divertisment pe
internet, producție de documentare, producție
de prezentări audiovizuale, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediul, servicii
educative pentru adulți referitoare la probleme
de mediu, servicii culturale și educaționale
în domeniul ecologiei și protecției mediului,
organizarea de conferințe, seminarii, campanii,
tabere de voluntariat, școli de vară și orice
alte evenimente cu scop cultural, educativ
având ca tematică conservarea, protejarea și
reconstrucția mediului, realizare de programe
educaționale online, radio și tv cu privire
la protecția mediului, producția și furnizarea
de filme și materiale video în domeniul
protecției mediului, furnizarea online de publicații
electronice în domeniul protecției mediului,
publicarea de texte, cărți, reviste și alte materiaie


