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Cereri Mărci publicate în 14/04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 02674 07/04/2021 REVIANO MEDICAL S.R.L. VIXA

Connect. ! Epicurious friendly

7 M 2021 02828 07/04/2021 INTERTOY ZONE S.R.L. Maia

8 M 2021 02829 07/04/2021 INTERTOY ZONE S.R.L. Maia

9 M 2021 02830 07/04/2021 WINTER EVENTS S.R.L. TUBY LAND

10 M 2021 02831 07/04/2021 DAVERAS STYLE SRL DAVERAS

11 M 2021 02832 07/04/2021 ZDROVIT ROMANIA SRL TRIUNGHIUL OASELOR
SANATOASE

12 M 2021 02833 07/04/2021 SHENZHEN GREEN
OLIVE ENVIRONMENTAL
PROTECTION TECHNOLOGY
CO., LTD

GREEN OLIVE

13 M 2021 02834 07/04/2021 GABRIELA RAMONA RUS FEDERATIA FUNERARA
ROMANIA

14 M 2021 02835 07/04/2021 VALROM INDUSTRIE SRL GasPRO

15 M 2021 02836 07/04/2021 S.C. IPSO S.R.L. IPSO Agricultură

16 M 2021 02837 07/04/2021 VASCULARTE
INTERDISCIPLINAR CLINICS
SRL

VASCULARTE CLINICA DE
MEDICINĂ VASCULARĂ

17 M 2021 02838 07/04/2021 MARIUS - EUGENIU
GĂLBENUŞĂ

cers CENTRUL EUROPEAN
DE RESURSE PENTRU
SUSTENABILITATE

18 M 2021 02839 07/04/2021 DENIX INVEST S.R.L. NORDIS RESIDENCE
BUJORENI

19 M 2021 02840 07/04/2021 ELEONORA SCARLET-RITTER Gruiul Colunului

20 M 2021 02841 07/04/2021 CAMPUS MEDIA TV S.R.L calitatea aerului

21 M 2021 02842 07/04/2021 SC GOURMET PIZZA ITALY
SRL

Gourmet Pizza

22 M 2021 02843 07/04/2021 OH KIMONO SHOP SRL Oh Kimono

2 M 2021 02807 06/04/2021 MARVEL SRL bsafe

3 M 2021 02821 07/04/2021 IT SOLUTION PRO S.R.L. SOLTOY

4 M 2021 02825 07/04/2021 STEFAN FABIAN fabian dent

5 M 2021 02826 07/04/2021 RAZVAN MARIAN CRETOIU D

6 M 2021 02827 07/04/2021 ADRIANA DANILA gram bistro Indulge. Explore.
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 02844 07/04/2021 SC COMPLET THERAPY SRL HOME THERAPY

24 M 2021 02845 07/04/2021 ANDREI POPA DOR de VIN

25 M 2021 02846 07/04/2021 COMPANIA OMAR-FADI IMPEX
SRL

Master Sandwich Pizza & Panini

26 M 2021 02847 07/04/2021 MARIUS - EUGENIU
GĂLBENUŞĂ

DOP

27 M 2021 02848 07/04/2021 BADOPS S.R.L. BRINIO

28 M 2021 02849 07/04/2021 FLORIN ION ANASTASIU GLYKO

29 M 2021 02850 07/04/2021 AUTO REDNIC SRL rednic PRO DETAILING

30 M 2021 02851 07/04/2021 GAMA & GAMA S.R.L. POOOP

31 M 2021 02852 07/04/2021 GAMA & GAMA S.R.L. PIS PIS

32 M 2021 02853 07/04/2021 GAMA & GAMA S.R.L. SMILE

33 M 2021 02854 07/04/2021 GAMA & GAMA S.R.L. MY MATE

34 M 2021 02855 07/04/2021 MARIUS - EUGENIU
GĂLBENUŞĂ

ARDLD ASOCIAŢIA ROMÂNĂ
PENTRU DEZVOLTARE
LOCALĂ DURABILĂ

35 M 2021 02856 07/04/2021 FAMI IMPEX SRL famivide

36 M 2021 02857 07/04/2021 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Români cu ETICHETA CURATĂ

37 M 2021 02858 07/04/2021 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Romani cu ETICHETA CURATA

38 M 2021 02859 07/04/2021 CATIDIN IDEEAS SRL Amis de la Fête

39 M 2021 02860 07/04/2021 BOZAVA MOB DESIGNE SRL Xenon Bright
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(210) M 2021 02674
(151) 07/04/2021
(732) REVIANO MEDICAL S.R.L., STR.

16 FEBRUARIE, NR. 40, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
VIXA

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

44. Servicii medicale.
───────

LUCEAFĂRULUI NR.1261 A,
SAT IPOTEŞTI, JUD. SUCEAVA,
COMUNA IPOTESTI, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

bsafe

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.07.09; 29.01.01; 29.01.08

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

clase:
9. Echipamente de protecție și siguranță,
ochelari de protecție pentru protejarea
ochilor, căști de protecție, articole pentru
acoperirea capului sub formă de căști de
protecție, îmbrăcăminte de protecție antiradiații,
îmbrăcăminte de protecție împotriva focului,
îmbrăcăminte de protecție pentru prevenirea
accidentelor, îmbrăcăminte de protecție contra
substanțelor chimice, articole de îmbrăcăminte

de protecție și armură pentru corp, accesorii
de protecție termică (îmbrăcăminte) împotriva
accidentelor sau vătămărilor, articole de
îmbrăcăminte izolante pentru protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, articole de
îmbrăcăminte de piele pentru protecție împotriva
accidentelor sau a vătămărilor, veste de protecție
(îmbrăcăminte) pentru prevenirea accidentelor
sau leziunilor (altele decât cele adaptate pentru
sport), articole de îmbrăcăminte răcite electric
pentru protecție împotriva accidentelor sau
vătămărilor, încălțăminte de protecție, viziere de
protecție, măști de protecție, șepci de protecție,
încălțăminte industrială de protecție, articole
de protecție pentru cap, măști antipoluare
pentru protecție respiratorie, măști de protecție
pentru sudură, aparate de protecție împotriva
incendiilor, cizme de protecție împotriva
accidentelor, măști de protecție pentru muncitori,
combinezoane termice de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, îmbrăcăminte de
protecție confecționată din materiale antiglonț,
încălțăminte de protecție împotriva pericolelor
biologice, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
șosete de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, geci de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, cagule
de protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, dispozitive de protecție, de
uz personal, împotriva accidentelor, costume
de protecție (pentru prevenirea accidentelor
sau lezionării), cotiere de protecție folosite
pentru prevenirea de accidente (altele decât
articole sportive), articole de protecție care
servesc la acoperirea capului pentru prevenirea
accidentelor sau leziunilor, veste de salvare
reflectorizante, benzi reflectorizante pentru
purtat, articole reflectorizante pentru purtat,
pentru prevenirea accidentelor, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, mănuși de unică folosință pentru
laborator, echipamente de siguranță pentru
prevenirea căderii, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, combinezoane de protecţie.
25. Papuci de unică folosință, lenjerie intimă de
unică folosință.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și
ridicata de echipamente de protecție și
siguranță, ochelari de protecție pentru protejarea
ochilor, căști de protecție, articole pentru
acoperirea capului sub formă de căști de
protecție, îmbrăcăminte de protecție antiradiații,
îmbrăcăminte de protecție împotriva focului,
îmbrăcăminte de protecție pentru prevenirea
accidentelor, îmbrăcăminte de protecție contra

(210) M 2021 02807
(151) 06/04/2021
(732) MARVEL SRL, STR.
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substanțelor chimice, articole de îmbrăcăminte
de protecție și armură pentru corp, accesorii
de protecție termică (îmbrăcăminte) împotriva
accidentelor sau vătămărilor, articole de
îmbrăcăminte izolante pentru protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, articole de
îmbrăcăminte de piele pentru protecție împotriva
accidentelor sau a vătămărilor, veste de protecție
(îmbrăcăminte) pentru prevenirea accidentelor
sau leziunilor (altele decât cele adaptate pentru
sport), articole de îmbrăcăminte răcite electric
pentru protecție împotriva accidentelor sau
vătămărilor, încălțăminte de protecție, viziere de
protecție, măști de protecție, șepci de protecție,
încălțăminte industrială de protecție, articole
de protecție pentru cap, măști antipoluare
pentru protecție respiratorie, măști de protecție
pentru sudură, aparate de protecție împotriva
incendiilor, cizme de protecție împotriva
accidentelor, măști de protecție pentru muncitori,
combinezoane termice de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, îmbrăcăminte de
protecție confecționată din materiale antiglonț,
încălțăminte de protecție împotriva pericolelor
biologice, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
șosete de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, geci de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, cagule
de protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, dispozitive de protecție, de
uz personal, împotriva accidentelor, costume
de protecție (pentru prevenirea accidentelor
sau lezionării), cotiere de protecție folosite
pentru prevenirea de accidente (altele decât
articole sportive), articole de protecție care
servesc la acoperirea capului pentru prevenirea
accidentelor sau leziunilor, veste de salvare
reflectorizante, benzi reflectorizante pentru
purtat, articole reflectorizante pentru purtat,
pentru prevenirea accidentelor, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, mănuși de unică folosință pentru
laborator, echipamente de siguranță pentru
prevenirea căderii, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, combinezoane de protecție, papuci
de unică folosință, lenjerie intimă de unică
folosință, servicii de publicitate referitoare la
echipamente de protecție și siguranță, ochelari
de protecție pentru protejarea ochilor, căști de
protecție, articole pentru acoperirea capului sub
formă de căști de protecție, îmbrăcăminte de
protecție antiradiații, îmbrăcăminte de protecție
împotriva focului, îmbrăcăminte de protecție
pentru prevenirea accidentelor, îmbrăcăminte de
protecție contra substanțelor chimice, articole de
îmbrăcăminte de protecție și armură pentru corp,

accesorii de protecție termică (îmbrăcăminte)
împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole
de îmbrăcăminte izolante pentru protecție
împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole
de îmbrăcăminte de piele pentru protecție
împotriva accidentelor sau a vătămărilor, veste
de protecție (îmbrăcăminte) pentru prevenirea
accidentelor sau leziunilor (altele decât cele
adaptate pentru sport), articole de îmbrăcăminte
răcite electric pentru protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, încălțăminte de
protecție, viziere de protecție, măști de protecție,
șepci de protecție, încălțăminte industrială de
protecție, articole de protecție pentru cap,
măști antipoluare pentru protecție respiratorie,
măști de protecție pentru sudură, aparate de
protecție împotriva incendiilor, cizme de protecție
împotriva accidentelor, măști de protecție
pentru muncitori, combinezoane termice de
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
îmbrăcăminte de protecție confecționată din
materiale antiglonț, încălțăminte de protecție
împotriva pericolelor biologice, îmbrăcăminte de
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor
și a rănilor, șosete de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, geci de
protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, cagule de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, dispozitive de
protecție, de uz personal, împotriva accidentelor,
costume de protecție (pentru prevenirea
accidentelor sau lezionării), cotiere de protecție
folosite pentru prevenirea de accidente (altele
decât articole sportive), articole de protecție care
servesc la acoperirea capului pentru prevenirea
accidentelor sau leziunilor, veste de salvare
reflectorizante, benzi reflectorizante pentru
purtat, articole reflectorizante pentru purtat,
pentru prevenirea accidentelor, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, mănuși de unică folosință pentru
laborator, echipamente de siguranță pentru
prevenirea căderii, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, combinezoane de protecție, papuci
de unică folosință, lenjerie intimă de unică
folosință, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul și ridicata de
echipamente de protecție și siguranță, ochelari
de protecție pentru protejarea ochilor, căști de
protecție, articole pentru acoperirea capului sub
formă de căști de protecție, îmbrăcăminte de
protecție antiradiații, îmbrăcăminte de protecție
împotriva focului, îmbrăcăminte de protecție
pentru prevenirea accidentelor, îmbrăcăminte de
protecție contra substanțelor chimice, articole de
îmbrăcăminte de protecție și armură pentru corp,
accesorii de protecție termică (îmbrăcăminte)
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împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole
de îmbrăcăminte izolante pentru protecție
împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole
de îmbrăcăminte de piele pentru protecție
împotriva accidentelor sau a vătămărilor, veste
de protecție (îmbrăcăminte) pentru prevenirea
accidentelor sau leziunilor (altele decât cele
adaptate pentru sport), articole de îmbrăcăminte
răcite electric pentru protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, încălțăminte de
protecție, viziere de protecție, măști de protecție,
șepci de protecție, încălțăminte industrială de
protecție, articole de protecție pentru cap,
măști antipoluare pentru protecție respiratorie,
măști de protecție pentru sudură, aparate de
protecție împotriva incendiilor, cizme de protecție
împotriva accidentelor, măști de protecție
pentru muncitori, combinezoane termice de
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
îmbrăcăminte de protecție confecționată din
materiale antiglonț, încălțăminte de protecție
împotriva pericolelor biologice, îmbrăcăminte de
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor
și a rănilor, șosete de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, geci de
protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, cagule de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, dispozitive de
protecție, de uz personal, împotriva accidentelor,
costume de protecție (pentru prevenirea
accidentelor sau lezionării), cotiere de protecție
folosite pentru prevenirea de accidente (altele
decât articole sportive), articole de protecție care
servesc la acoperirea capului pentru prevenirea
accidentelor sau leziunilor, veste de salvare
reflectorizante, benzi reflectorizante pentru
purtat, articole reflectorizante pentru purtat,
pentru prevenirea accidentelor, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, mănuși de unică folosință pentru
laborator, echipamente de siguranță pentru
prevenirea căderii, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, combinezoane de protecție, papuci
de unică folosință, lenjerie intimă de unică
folosință, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază
de catalog, servicii de publicitate, marketing
și promovare de echipamente de protecție și
siguranță, ochelari de protecție pentru protejarea
ochilor, căști de protecție, articole pentru
acoperirea capului sub formă de căști de
protecție, îmbrăcăminte de protecție antiradiații,
îmbrăcăminte de protecție împotriva focului,
îmbrăcăminte de protecție pentru prevenirea
accidentelor, îmbrăcăminte de protecție contra
substanțelor chimice, articole de îmbrăcăminte

de protecție și armură pentru corp, accesorii
de protecție termică (îmbrăcăminte) împotriva
accidentelor sau vătămărilor, articole de
îmbrăcăminte izolante pentru protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, articole de
îmbrăcăminte de piele pentru protecție împotriva
accidentelor sau a vătămărilor, veste de protecție
(îmbrăcăminte) pentru prevenirea accidentelor
sau leziunilor (altele decât cele adaptate pentru
sport), articole de îmbrăcăminte răcite electric
pentru protecție împotriva accidentelor sau
vătămărilor, încălțăminte de protecție, viziere de
protecție, măști de protecție, șepci de protecție,
încălțăminte industrială de protecție, articole
de protecție pentru cap, măști antipoluare
pentru protecție respiratorie, măști de protecție
pentru sudură, aparate de protecție împotriva
incendiilor, cizme de protecție împotriva
accidentelor, măști de protecție pentru muncitori,
combinezoane termice de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, îmbrăcăminte de
protecție confecționată din materiale antiglonț,
încălțăminte de protecție împotriva pericolelor
biologice, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
șosete de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, geci de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, cagule
de protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, dispozitive de protecție, de
uz personal, împotriva accidentelor, costume
de protecție (pentru prevenirea accidentelor
sau lezionării), cotiere de protecție folosite
pentru prevenirea de accidente (altele decât
articole sportive), articole de protecție care
servesc la acoperirea capului pentru prevenirea
accidentelor sau leziunilor, veste de salvare
reflectorizante, benzi reflectorizante pentru
purtat, articole reflectorizante pentru purtat,
pentru prevenirea accidentelor, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, mănuși de unică folosință pentru
laborator, echipamente de siguranță pentru
prevenirea căderii, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, combinezoane de protecție, papuci
de unică folosință, lenjerie intimă de unică
folosință, gestiunea afacerilor comerciale,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative în legătură cu echipamente de
protecție și siguranță, ochelari de protecție
pentru protejarea ochilor, căști de protecție,
articole pentru acoperirea capului sub formă
de căști de protecție, îmbrăcăminte de
protecție antiradiații, îmbrăcăminte de protecție
împotriva focului, îmbrăcăminte de protecție
pentru prevenirea accidentelor, îmbrăcăminte de
protecție contra substanțelor chimice, articole de
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îmbrăcăminte de protecție și armură pentru corp,
accesorii de protecție termică (îmbrăcăminte)
împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole
de îmbrăcăminte izolante pentru protecție
împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole
de îmbrăcăminte de piele pentru protecție
împotriva accidentelor sau a vătămărilor, veste
de protecție (îmbrăcăminte) pentru prevenirea
accidentelor sau leziunilor (altele decât cele
adaptate pentru sport), articole de îmbrăcăminte
răcite electric pentru protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, încălțăminte de
protecție, viziere de protecție, măști de protecție,
șepci de protecție, încălțăminte industrială de
protecție, articole de protecție pentru cap,
măști antipoluare pentru protecție respiratorie,
măști de protecție pentru sudură, aparate de
protecție împotriva incendiilor, cizme de protecție
împotriva accidentelor, măști de protecție
pentru muncitori, combinezoane termice de
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
îmbrăcăminte de protecție confecționată din
materiale antiglonț, încălțăminte de protecție
împotriva pericolelor biologice, îmbrăcăminte de
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor
și a rănilor, șosete de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, geci de
protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, cagule de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, dispozitive de
protecție, de uz personal, împotriva accidentelor,
costume de protecție (pentru prevenirea
accidentelor sau lezionării), cotiere de protecție
folosite pentru prevenirea de accidente (altele
decât articole sportive), articole de protecție care
servesc la acoperirea capului pentru prevenirea
accidentelor sau leziunilor, veste de salvare
reflectorizante, benzi reflectorizante pentru
purtat, articole reflectorizante pentru purtat,
pentru prevenirea accidentelor, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, mănuși de unică folosință pentru
laborator, echipamente de siguranță pentru
prevenirea căderii, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, combinezoane de protecție, papuci
de unică folosință, lenjerie intimă de unică
folosință, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, servicii de
intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea cu ridicata
și cu amănuntul de echipamente de protecție
și siguranță, ochelari de protecție pentru
protejarea ochilor, căști de protecție, articole
pentru acoperirea capului sub formă de căști de
protecție, îmbrăcăminte de protecție antiradiații,
îmbrăcăminte de protecție împotriva focului,
îmbrăcăminte de protecție pentru prevenirea

accidentelor, îmbrăcăminte de protecție contra
substanțelor chimice, articole de îmbrăcăminte
de protecție și armură pentru corp, accesorii
de protecție termică (îmbrăcăminte) împotriva
accidentelor sau vătămărilor, articole de
îmbrăcăminte izolante pentru protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, articole de
îmbrăcăminte de piele pentru protecție împotriva
accidentelor sau a vătămărilor, veste de protecție
(îmbrăcăminte) pentru prevenirea accidentelor
sau leziunilor (altele decât cele adaptate pentru
sport), articole de îmbrăcăminte răcite electric
pentru protecție împotriva accidentelor sau
vătămărilor, încălțăminte de protecție, viziere de
protecție, măști de protecție, șepci de protecție,
încălțăminte industrială de protecție, articole
de protecție pentru cap, măști antipoluare
pentru protecție respiratorie, măști de protecție
pentru sudură, aparate de protecție împotriva
incendiilor, cizme de protecție împotriva
accidentelor, măști de protecție pentru muncitori,
combinezoane termice de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, îmbrăcăminte de
protecție confecționată din materiale antiglonț,
încălțăminte de protecție împotriva pericolelor
biologice, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
șosete de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, geci de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, cagule
de protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, dispozitive de protecție, de
uz personal, împotriva accidentelor, costume
de protecție (pentru prevenirea accidentelor
sau lezionării), cotiere de protecție folosite
pentru prevenirea de accidente (altele decât
articole sportive), articole de protecție care
servesc la acoperirea capului pentru prevenirea
accidentelor sau leziunilor, veste de salvare
reflectorizante, benzi reflectorizante pentru
purtat, articole reflectorizante pentru purtat,
pentru prevenirea accidentelor, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, mănuși de unică folosință pentru
laborator, echipamente de siguranță pentru
prevenirea căderii, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, combinezoane de protecție, papuci
de unică folosință, lenjerie intimă de unică
folosință, organizarea și coordonarea de târguri
și expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
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prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
al cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
45. Închiriere de îmbrăcăminte și echipamente
de protecție.

───────

(210) M 2021 02821
(151) 07/04/2021
(732) IT SOLUTION PRO S.R.L.,

ȘOSEAUA BUCUREȘTI-
TÂRGOVIȘTE NR. 33, JUDEȚUL
ILFOV, BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

(740) CAVESCU ȘI ASOCIATII, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUDEȚUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
SOLTOY

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

9. Cartușe de cerneală, neumplute, pentru
fotocopiatoare, cartușe de toner, goale, pentru
fotocopiatoare, copiatoare (electrostatice),
copiatoare (termice), adaptoare pentru
imprimante, cabluri pentru imprimante, cartușe
cu cerneală solidă pentru imprimante cu
jet (goale), cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimantele de calculator, cartușe de
toner (goale) pentru imprimantele cu laser,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, comutatoare imprimante,
hub-uri pentru imprimante, controlere pentru
imprimante cu porturi la comun, controlere
pentru imprimante cu laser, imprimante color,
imprimante color cu jet de cerneală, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante
color digitale, imprimante cu imprimare prin
impact, imprimante cu laser pentru filme
uscate, imprimante cu jet de cerneală
pentru documente, imprimante cu porturi la
comun, imprimante de bilete, imprimante fără
impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante matriciale, imprimante pentru
calculator, imprimante optice, imprimante
scaner, camere foto cu scanare rapidă, scanere

3D scannere portabile, aparate de formare
de imagini pentru amprente digitale, cititoare
de coduri optice, cititoare optice, mouse-
uri scaner, scaner de mână, scanere 3d
portabile, scanere electronice, scanere optice,
scannere grafice digitale, scanere pentru
digitizare, cablare de rețea, cabluri ethernet,
cabluri usb, cabluri audio, cabluri cu banda
plată, cabluri de telegraf electrice, cabluri de
telecomunicații, cabluri optice, cabluri pentru
modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri telefonice electrice, fibre
optice, fire de telefon, cabluri usb luminoase,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
video, amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
pentru căști, amplificatoare pentru chitară,
analizoare audio, aparate de înaltă fidelitate,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de înregistrare a vocii cu cip integrat, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de mixaj
(aparate audio), aparate de mixaj audio, aparate
de procesare audio, aparate digitale de redare
a sunetului, aparate digitale de redare de benzi
audio, aparate de transmisie și recepție pentru
radiodifuziune, aparate de securitate pentru
procesarea semnalelor audio, aparate digitale
de redat muzica, aparate digitale de înregistrare
a sunetului, aparate electronice audio, aparate
mobile de recepție radio, aparate pentru
antibruiaj, aparate mobile de transmisie radio,
aparate pentru efecte audio, aparate portabile de
înregistrare de sunet, aparatură audio, aparate
stereo pentru vehicule, boxe de calculator, boxe
de monitor, boxe fara fir, boxe portabile, boxe
pentru conferințe video, boxe pentru aparate
de redare cu disc, bureți pentru căști, butoane
pentru microfon, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri pentru boxe, casetofoane, casti fara
fir, căști, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști antifonice, căști audio, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști auriculare, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști in-ear, căști pentru muzică,
căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile, căști
stereo, difuzoare fără fir, dictafoane, difuzoare,
console de mixaj audio, console pentru căști,
cuploare acustice, cutii pentru mp3 player, cutii
pentru căști, difuzoare personale, digitizoare
audio, doze pentru chitare, echipamente audio
pentru automobile, echipamente de audio
portabile, echipamente pentru audioconferințe,
echipamente pentru efecte muzicale electrice
și electronice, egalizatoare (aparate audio),
hardware de calculator pentru procesare
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de semnale audio și video, huse de
protecție pentru playere mp3, magnetofoane
cu casete audio, megafoane, microfoane,
microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, microfoane pentru aparate de jocuri
video de larg consum, minicăști de urechi,
mixere audio, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, MP3-playere, mufe pentru microfon,
pedale pentru controlul volumului, pedale
wah-wah, pedale pentru efecte electronice
destinate utilizării cu amplificatoare de sunet,
playere de muzica portabile, plăci de circuite
audio, portavoce, prize duble pentru căști,
procesatoare de efecte de chitară, procesoare
de sunet, proiectoare audio, radiocasetofoane,
aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio pentru vehicule, radio cu ceas
deșteptător, radiocasetofoane portabile, radiouri,
radiouri alimentate cu energie solară, radiouri
portabile, raportoare pentru alinierea cartușelor,
receptoare audio, receptoare radio, rezonatoare,
selectoare de canale radio, suporturi pentru
boxe, suporturi de fixare pentru difuzoare,
afisaje electronice, afișaje pentru vehicule,
amplificatoare video, aparate cinematografice,
aparate de proiectare de fotografii, aparate
de prelucrare a imaginilor, aparate de redare
video, aparate de înregistrare video pentru
mașină, aparate de înregistrare video pentru
vehicule, aparate de înregistrări de filme,
aparate tv, aparate de supraveghere vizuală,
aparate digitale de înregistrare video, aparate
pentru efecte video, aparate video, aparatură
tv de recepționare prin satelit, camere de
televiziune, camere video digitale, camere video
de supraveghere, camere video 360º, camere
video portabile, controlere pentru monitoare
video, convertoare pentru televiziune prin cablu,
convertizoare standard de televiziune, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la
jocuri video, căști de vizualizare monoscopică
în 2D, căști de vizualizare monoscopică, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare stereoscopică în 3D, căști
pentru realitate virtuală, decodoare pentru
televizoare, digitizoare video, dispozitive de
afișaj electronice, dispozitive de înregistrare tv,
dispozitive de afișare de imagini holografice
montate pe cap, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj hud),
ecrane, echipamente video, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, ecrane
cu cristale lichide (lcd) pentru sisteme home
cinema, ecrane cu diode emițătoare de lumină,
ecrane de afișare, ecrane de afișaj cu leduri
(led), ecrane de afișare cu cristale lichide, ecrane

de afișare video care se poartă în combinație
cu hainele, ecrane lcd de dimensiuni mari,
ecrane de computer, ecrane de proiecție, ecrane
de proiecție pentru filme artistice, ecrane de
televizor, ecrane fluorescente, ecrane optice
pentru vizualizare, ecrane interactive cu imagini
grafice, ecrane tactile, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, ecrane video, filtre optice
pentru ecrane, filtre pentru ecrane de televizor,
filtre pentru televizoare, firme de neon, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
huse pentru aparate cinematografice, huse de
protecție pentru cititoare de cărți electronice,
lcd (ecrane cu cristale lichide), lanternă magică,
lentile pentru film, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, lentile pentru
proiectarea diapozitivelor, miniproiectoare,
mixere video, monitoare, monitoare color,
monitoare comerciale, monitoare cu ecran
plat, monitoare lcd, monitoare led, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare cu
ecran tactil, monitoare cu raport de aspect mare,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, obiective
pentru camere video, panouri de afişaj cu
leduri (led), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișare electronice, panouri digitale,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri indicatoare, panouri informative digitale,
playere de discuri video, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
și recordere video combinate, procesoare
video, procesoare video care furnizează
vedere 360 de grade pentru un vehicul,
procesoare video pentru microscop, procesoare
videocolor, aparate de proiecție, proiectoare,
proiectoare lcd, proiectoare lcd (cu ecrane cu
cristale lichide), proiectoare cinematografice,
proiectoare de imagini, proiectoare digitale,
proiectoare portabile, rame foto digitale,
receptoare de televiziune 3d, receptoare video,
sisteme home cinema, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
suporturi adaptate pentru stocarea de aparate
video, suporturi pentru camere video, suporturi
pentru televizoare, televizoare, televizoare
uhd (ultra înaltă definiție), televizoare cu
DMB(difuziune multimedia digitală), televizoare
cu diode electroluminescente (led), televizoare
cu diode organice emițătoare de lumină
(oled-uri), televizoare cu ecran cu cristale
lichide (lcd), televizoare cu plasmă, televizoare
cu proiecție laser, televizoare cu protocol
de identificare (ip - internet protocol),
televizoare de mașină, televizoare de înaltă
definiție (HDTV), televizoare digitale, televizoare
prevăzute cu aparate de înregistrare video,
terminale de afișare grafică, video recordere,
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unități de afișare video, videoproiectoare,
videocasetofoane, aparate de fotografiat,
aparate de filmat ultrarapide, aparate de centrare
a diapozitivelor, aparate de fotografiat digitale,
aparate de lustruire pentru fotografii, aparate
de mărit (fotografie), aparate de redare a
imaginii, amplificatoare de frecvență audio,
amplificatoare de frecvență video, aparate
holografice, aparate de reproducere a filmelor,
aparate de redare cu bandă, baze pentru
difuzoare, baze portabile pentru difuzoare, CD-
uri de curățare a lentilelor laser, cititoare
cd portabile, coperte pentru cititoare de cărți
electronice, cutii pentru filme, cutii pentru lentile,
cutii pentru playere portabile multimedia, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, difuzoare fără
fir cuplabile, dispozitive de curățare pentru CD-
uri, dispozitive de derulare înainte a filmelor,
dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de înregistrare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,
dvd playere, dvd playere portabile, echipament
de karaoke, echipament audio purtabil,
echipamente fotografice, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
huse pentru dvd playere, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, lentile, ochelari
3D, monitoare pentru tabletă, ochelari 3d pentru
televizor, player portabil multimedia, playere
mp4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere video, servere video digitale, sisteme
de vizualizare video, sisteme multi-cameră
pentru vehicule, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate stereo, telecomenzi pentru
televizoare, transmițătoare fm, unități de cd-
rom, unități pentru dvd-uri, unități de discuri
flexibile, unități de benzi magnetice, adaptoare
usb, agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate de înregistrare
de casete, benzi audio cu muzică, aparate
pentru curățarea mediilor de date magnetice și
optice, aparate electronice pentru identificarea
animalelor, benzi audio neînregistrate, benzi
codificate, benzi audio digitale fără conținut,
benzi de calculator, carcase pentru dischete,
carcase pentru dvd-uri, carcase pentru compact-
discuri, carduri codate magnetic pentru
transportul de date, carduri codificate folosite la
transferul electronic de fonduri, carduri codificate
magnetic pentru cadouri, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate

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

telefoane, telefoane cu bandă triplă, telefoane
publice cu plată, tastaturi pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, difuzoare
pentru telefoane mobile, programe pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
telefoane mobile folosite în vehicule, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane alimentate
cu energie solară, huse pentru telefoane
(special adaptate), dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, memorii externe pentru
telefoane celulare, aplicații software pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software înregistrate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/04/2021

sau descărcabile de jocuri electronice pentru
telefoane mobile, căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, adaptoare pentru
conectarea telefoanelor la aparate auditive,
dispozitive ”mâini libere” (hands-free) pentru
telefoane mobile, suporturi de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, căști de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, microfoane de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, telefoane inteligente care se poartă
în combinație cu hainele, software înregistrate
sau descărcabile care permite transmisia de
fotografii către telefoane mobile, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, huse din pânză sau material textil
pentru telefoane mobile, protecții de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente,
brățări de ceas pentru comunicarea de date
către telefoane inteligente, protecții de ecran
sub formă de folii pentru telefoane mobile,
înregistrate, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, aparate de
telecomunicații destinate utilizării cu rețele de
telefoane mobile, tocuri pentru telefoane mobile
din piele sau din imitații de piele, software
pentru jocuri pe calculator destinate utilizării
pe telefoanele mobile și celulare, software
de calculator pentru comanda de la distanță
a telefoanelor și posturilor radiotelefonice,
programe informatice și software de calculator
pentru prelucrarea de imagini folosite pe
telefoane mobile, telefoane mobile cu tastaturi și
numere mari care ajută utilizatorii cu deficiențe
de vedere sau de dexteritate.
20. Premergătoare pentru bebeluși,
premergătoare pentru copii, pătuțuri de
siguranță, pătuțuri pentru copii, coșuri pentru
bebeluși (pătuțuri), pătuțuri-leagăn pentru
bebeluși, pătuțuri de voiaj pentru copii, articole
pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de pat),
accesorii pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de
pat), protecții antilovire pentru pătuțuri de copii,
altele decât lenjeriile de pat, protecții antilovire
pentru pătuțuri-leagăn de copii, altele decât
lenjeriile de pat, măsuțe.
21. Olițe pentru copii, olițe portabile pentru copii.

28. Accesorii de mobilier pentru păpuși (jucării),
accesorii pentru copt și gătit de jucărie, accesorii
pentru haine de păpuși (jucării), accesorii pentru
păpuși, aeronave de jucărie, animale de jucărie,
animale de jucărie cu motor, aparate pentru
jocuri, arme de jucărie, arme ninja de jucărie,
armură de jucărie, avioane de jucărie, baloane,
baghete magice de jucărie, avioane de jucărie
cu telecomandă, bani de jucărie, bastoane
luminoase cu leduri (jucării), bastoane pentru
majorete (jucării), biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă (jucării), covoare de joacă puzzle (jucării),
cozi de zmeu, console de jocuri portabile, cutii de
scrisori de jucărie, cuburi de construcții care pot fi
îmbinate (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării, crose de jucat hochei pentru jocuri de
masă, cutii pentru accesorii de joacă, decorațiuni
pentru căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule
de jucărie, decoruri de jucărie pentru jocuri cu
figurine reprezentând eroi de acțiune, discuri
zburătoare (jucării), drone (jucării), echipament
de jonglerie, echipament sportiv de jucărie,
echipamente pentru jocuri corintice, elemente
de construcții (jucării), figurine ale eroilor de
acțiune, figurine cu gât flexibil, figurine de acțiune
(jucării), figurine de jucărie, figurine de jucărie
care pot lua diferite forme, flori de jucărie,
fluiere (jucării), găleți (articole de joacă), garaje
de jucărie, goarne de jucărie, jocuri, jucării,
jucării care se suprapun, jucării comercializate
la set, jucării cu baterii, jucării cu apă, jucării cu
cheiță, jucării cu roți, jucarii de desenat, jucării
de bambus, jucării cu telecomandă, jucării de
construit, jucării de construit care se îmbină,
jucării de călărit, jucării de exterior, jucării de
lemn, jucării de pluș, jucării de nisip, jucării
din lemn, jucării din metal, jucării din pânză,
jucarii inteligente, jucării din plastic, jucării din
pluș inteligente, jucării din plastic pentru baie,
jucării flexibile, jucării pentru copii, jucării pentru
apă, jucării sub formă de puzzle-uri, jucării
sub formă de imitații de alimente, jucării robot
care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule
(jucării), machete de trenuri (jucării), machete
de structuri (jucării), machete de rachete de
jucărie, machete de motoare pentru automobile,
de jucărie, machete de mașini de jucărie cu radio
comandă, machete în miniatură de mașini (jucării
sau articole de joacă), machete de elicopter
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(jucării), locuri de joacă, machete de jucării
sub formă de mașini (jucării), măști de jucărie,
marionete, mașini automate pentru jocuri, mașini
de jucărie cu pedale, mâncare de jucărie, mingi
de joc, mingi pentru jocuri, miniaturi pentru jocuri,
păpuși, mori de vânt de jucărie, moriști de
vânt (jucării), paturi de păpuși (jucării), pești de
jucărie, personaje umane de jucărie, piane de
jucărie, personaje de jucărie fantastice, piese
de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi de
tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau de
dame, titireze (jucării), ținte, trambuline, ursuleți
de pluș, vagoane de jucărie, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), vehicule (jucării), vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de jucărie motorizate pentru călărit,
xilofoane sub formă de jucării muzicale, vehicule
în miniatură turnate, vehicule robot de jucărie
care se transformă, yoyo, zmeie, echipament de
locuri de joacă pentru copii, corturi de jucărie,
corturi de joacă pentru interior, premergătoare
de jucărie, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, jocuri electronice educative pentru
copii, mașinuțe cu acționare electronică, seturi
de joacă cu mașinuțe de jucărie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu:
cartușe de cerneală, neumplute, pentru
fotocopiatoare, cartușe de toner, goale, pentru
fotocopiatoare, copiatoare (electrostatice),
copiatoare (termice), adaptoare pentru
imprimante, cabluri pentru imprimante, cartușe
cu cerneală solidă pentru imprimante cu
jet (goale), cartușe de cerneală, neumplute,

pentru imprimantele de calculator, cartușe de
toner (goale) pentru imprimantele cu laser,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, comutatoare imprimante,
hub-uri pentru imprimante, controlere pentru
imprimante cu porturi la comun, controlere
pentru imprimante cu laser, imprimante color,
imprimante color cu jet de cerneală, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante
color digitale, imprimante cu imprimare prin
impact, imprimante cu laser pentru filme
uscate, imprimante cu jet de cerneală
pentru documente, imprimante cu porturi la
comun, imprimante de bilete, imprimante fără
impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante matriciale, imprimante pentru
calculator, imprimante optice, imprimante
scaner, camere foto cu scanare rapidă,
scanere 3D, scannere portabile, aparate de
formare de imagini pentru amprente digitale,
cititoare de coduri optice, cititoare optice,
mouse-uri scaner, scaner de mână, scanere
3D portabile, scanere electronice, scanere
optice, scannere grafice digitale, scanere pentru
digitizare, cablare de rețea, cabluri ethernet,
cabluri usb, cabluri audio, cabluri cu banda
plată, cabluri de telegraf electrice, cabluri de
telecomunicații, cabluri optice, cabluri pentru
modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri telefonice electrice, fibre
optice, fire de telefon, cabluri usb luminoase,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
video, amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
pentru căști, amplificatoare pentru chitară,
analizoare audio, aparate de înaltă fidelitate,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de înregistrare a vocii cu cip integrat, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de mixaj
(aparate audio), aparate de mixaj audio, aparate
de procesare audio, aparate digitale de redare
a sunetului, aparate digitale de redare de benzi
audio, aparate de transmisie și recepție pentru
radiodifuziune, aparate de securitate pentru
procesarea semnalelor audio, aparate digitale
de redat muzica, aparate digitale de înregistrare
a sunetului, aparate electronice audio, aparate
mobile de recepție radio, aparate pentru
antibruiaj, aparate mobile de transmisie radio,
aparate pentru efecte audio, aparate portabile de
înregistrare de sunet, aparatură audio, aparate
stereo pentru vehicule, boxe de calculator, boxe
de monitor, boxe fara fir, boxe portabile, boxe
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pentru conferințe video, boxe pentru aparate
de redare cu disc, bureți pentru căști, butoane
pentru microfon, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri pentru boxe, casetofoane, casti fara
fir, căști, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști antifonice, căști audio, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști auriculare, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști in-ear, căști pentru muzică,
căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile, căști
stereo, difuzoare fără fir, dictafoane, difuzoare,
console de mixaj audio, console pentru căști,
cuploare acustice, cutii pentru mp3 player, cutii
pentru căști, difuzoare personale, digitizoare
audio, doze pentru chitare, echipamente audio
pentru automobile, echipamente de audio
portabile, echipamente pentru audioconferințe,
echipamente pentru efecte muzicale electrice
și electronice, egalizatoare (aparate audio),
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, huse de
protecție pentru playere mp3, magnetofoane
cu casete audio, megafoane, microfoane,
microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, microfoane pentru aparate de jocuri
video de larg consum, minicăști de urechi,
mixere audio, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, MP3-playere, mufe pentru microfon,
pedale pentru controlul volumului, pedale
wah-wah, pedale pentru efecte electronice
destinate utilizării cu amplificatoare de sunet,
playere de muzica portabile, plăci de circuite
audio, portavoce, prize duble pentru căști,
procesatoare de efecte de chitară, procesoare
de sunet, proiectoare audio, radiocasetofoane,
aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio pentru vehicule, radio cu ceas
deșteptător, radiocasetofoane portabile, radiouri,
radiouri alimentate cu energie solară, radiouri
portabile, raportoare pentru alinierea cartușelor,
receptoare audio, receptoare radio, rezonatoare,
selectoare de canale radio, suporturi pentru
boxe, suporturi de fixare pentru difuzoare,
afisaje electronice, afișaje pentru vehicule,
amplificatoare video, aparate cinematografice,
aparate de proiectare de fotografii, aparate
de prelucrare a imaginilor, aparate de redare
video, aparate de înregistrare video pentru
mașină, aparate de înregistrare video pentru
vehicule, aparate de înregistrări de filme,
aparate tv, aparate de supraveghere vizuală,
aparate digitale de înregistrare video, aparate
pentru efecte video, aparate video, aparatură
tv de recepționare prin satelit, camere de
televiziune, camere video digitale, camere video
de supraveghere, camere video 360º, camere
video portabile, controlere pentru monitoare

video, convertoare pentru televiziune prin cablu,
convertizoare standard de televiziune, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la
jocuri video, căști de vizualizare monoscopică
în 2D, căști de vizualizare monoscopică, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare stereoscopică în 3D, căști
pentru realitate virtuală, decodoare pentru
televizoare, digitizoare video, dispozitive de
afișaj electronice, dispozitive de înregistrare TV,
dispozitive de afișare de imagini holografice
montate pe cap, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj HUD),
ecrane, echipamente video, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, ecrane
cu cristale lichide (LCD) pentru sisteme
home cinema, ecrane cu diode emițătoare
de lumină, ecrane de afișare, ecrane de
afișaj cu leduri (LED), ecrane de afișare
cu cristale lichide, ecrane de afișare video
care se poartă în combinație cu hainele,
ecrane LCDde dimensiuni mari, ecrane de
computer, ecrane de proiecție, ecrane de
proiecție pentru filme artistice, ecrane de
televizor, ecrane fluorescente, ecrane optice
pentru vizualizare, ecrane interactive cu imagini
grafice, ecrane tactile, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, ecrane video, filtre optice
pentru ecrane, filtre pentru ecrane de televizor,
filtre pentru televizoare, firme de neon, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
huse pentru aparate cinematografice, huse de
protecție pentru cititoare de cărți electronice,
lcd (ecrane cu cristale lichide), lanternă magică,
lentile pentru film, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, lentile pentru
proiectarea diapozitivelor, miniproiectoare,
mixere video, monitoare, monitoare color,
monitoare comerciale, monitoare cu ecran
plat, monitoare lcd, monitoare led, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare cu
ecran tactil, monitoare cu raport de aspect mare,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, obiective
pentru camere video, panouri de afişaj cu
leduri (led), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișare electronice, panouri digitale,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri indicatoare, panouri informative digitale,
playere de discuri video, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
și recordere video combinate, procesoare
video, procesoare video care furnizează
vedere 360 de grade pentru un vehicul,
procesoare video pentru microscop, procesoare
videocolor, proiecție (aparate de -), proiectoare,
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proiectoare lcd, proiectoare lcd (cu ecrane cu
cristale lichide), proiectoare cinematografice,
proiectoare de imagini, proiectoare digitale,
proiectoare portabile, rame foto digitale,
receptoare de televiziune 3D, receptoare video,
sisteme home cinema, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
suporturi adaptate pentru stocarea de aparate
video, suporturi pentru camere video, suporturi
pentru televizoare, televizoare, televizoare uhd
(ultra înaltă definiție), televizoare cu DMB
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
diode electroluminescente (LED), televizoare cu
diode organice emițătoare de lumină (oled-
uri), televizoare cu ecran cu cristale lichide
(LCD), televizoare cu plasmă, televizoare
cu proiecție laser, televizoare cu protocol
de identificare (ip - internet protocol),
televizoare de mașină, televizoare de înaltă
definiție (HDTV), televizoare digitale, televizoare
prevăzute cu aparate de înregistrare video,
terminale de afișare grafică, video recordere,
unități de afișare video, videoproiectoare,
videocasetofoane, aparate de fotografiat,
aparate de filmat ultrarapide, aparate de centrare
a diapozitivelor, aparate de fotografiat digitale,
aparate de lustruire pentru fotografii, aparate
de mărit (fotografie), aparate de redare a
imaginii, amplificatoare de frecvență audio,
amplificatoare de frecvență video, aparate
holografice, aparate de reproducere a filmelor,
aparate de redare cu bandă, baze pentru
difuzoare, baze portabile pentru difuzoare, CD-
uri de curățare a lentilelor laser, cititoare
cd portabile, coperte pentru cititoare de cărți
electronice, cutii pentru filme, cutii pentru lentile,
cutii pentru playere portabile multimedia, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, difuzoare fără
fir cuplabile, dispozitive de curățare pentru CD-
uri, dispozitive de derulare înainte a filmelor,
dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de înregistrare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,
DVD playere, dvd playere portabile, echipament
de karaoke, echipament audio purtabil,
echipamente fotografice, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
huse pentru dvd playere, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, lentile, ochelari
3D, monitoare pentru tabletă, ochelari 3D pentru
televizor, player portabil multimedia, playere
mp4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,

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

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

de la distanță a telefoanelor și posturilor
radiotelefonice, programe informatice și software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile, telefoane mobile cu
tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii cu
deficiențe de vedere sau de dexteritate, accesorii
de mobilier pentru păpuși, accesorii pentru copt
și gătit de jucărie, accesorii pentru haine de
păpuși, accesorii pentru păpuși, aeronave de
jucărie, animale de jucărie, animale de jucărie
cu motor, aparate pentru jocuri, arme de jucărie,
arme ninja de jucărie, armură de jucărie, avioane
de jucărie, baloane, baghete magice de jucărie,
avioane de jucărie cu telecomandă, bani de
jucărie, bastoane luminoase cu leduri (jucării),
bastoane pentru majorete, biciclete de jucărie,
bile de joc, binocluri de jucărie, bowling (jocuri),
bărci de jucărie, bărci de jucărie în miniatură,
camioane de jucărie, capse detonante (jucării),
case de jucărie modulare, case de păpuși,
castele de jucărie, căluți-balansoar (jucării),
cărucioare de jucărie, cărucioare pentru păpuși,
căsuțe de jucărie, căști pentru păpuși, chitare
de jucărie, coarde de sărit, corturi de joacă,
covoare de joacă puzzle (jucării), covoare de
joacă (jucării), cozi de zmeu, console de jocuri
portabile, cutii de scrisori de jucărie, cuburi de
construcții care pot fi îmbinate (jucării), cuburi
de construit magnetice fiind jucării, crose de
jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii pentru
accesorii de joacă, decorațiuni pentru căsuțe
de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
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machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi de
tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau de
dame, titireze (jucării), ținte, trambuline, ursuleți
de pluș, vagoane de jucărie, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), vehicule (jucării), vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de jucărie motorizate pentru călărit,
xilofoane sub formă de jucării muzicale, vehicule
în miniatură turnate, vehicule robot de jucărie
care se transformă, yoyo, zmeie, echipament de
locuri de joacă pentru copii, corturi de jucărie,
corturi de joacă pentru interior, premergătoare
de jucărie, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, jocuri electronice educative pentru
copii, mașinuțe cu acționare electronică, seturi
de joacă cu mașinuțe de jucărie, premergătoare
pentru bebeluși, premergătoare pentru copii,
pătuțuri de siguranță, pătuțuri pentru copii,
coșuri pentru bebeluși (pătuțuri), pătuțuri-leagăn
pentru bebeluși, pătuțuri de voiaj pentru
copii, articole pentru pătuțuri (cu excepția
lenjeriei de pat), accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), protecții antilovire

pentru pătuțuri de copii, altele decât lenjeriile
de pat, protecții antilovire pentru pătuțuri-
leagăn de copii, altele decât lenjeriile de
pat, măsuțe, olițe pentru copii, olițe portabile
pentru copii, marketing promoțional, împărțirea
de eșantioane de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2021 02825
(151) 07/04/2021
(732) STEFAN FABIAN, BD. DEM

RADULESCU NR. 17, ET. 6 AP.
27, JUDEȚUL VÂLCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

fabian dent

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.13
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(591) Culori revendicate:magenta (HEX
#ED2F59), negru ( HEX #000000), gri
(HEX #959696)

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

44. Servicii stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii oferite de cabinet
stomatologie.

───────

(210) M 2021 02826
(151) 07/04/2021
(732) RAZVAN MARIAN CRETOIU,

STRADA THEODOR PALLADY NR.
25, BL. VII, SC. D ET. 4 AP. 149,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

D

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 27.05.08; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 02827
(151) 07/04/2021
(732) ADRIANA DANILA, STRADA

CPT. OCTAV COCARASCU NR.
24, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

gram bistro Indulge. Explore.
Connect. ! Epicurious friendly

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.07; 27.05.08; 27.05.09;
26.04.02

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi.
───────

(210) M 2021 02828
(151) 07/04/2021
(732) INTERTOY ZONE S.R.L., STRADA

CAMINULUI NR. 6, BUCUREȘTI,
024742, ROMANIA

(540)

Maia

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 01.01.01

(591) Culori revendicate:albastru, roz, galben,
alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 02829
(151) 07/04/2021
(732) INTERTOY ZONE S.R.L., STRADA

CAMINULUI NR. 6, BUCUREȘTI,
024742, ROMANIA

(540)

Maia

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 27.05.01; 27.05.08

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 02830
(151) 07/04/2021
(732) WINTER EVENTS S.R.L.,

STRADA 1MAI NR.11, AP.15,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, CAVNIC,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

TUBY LAND

(531) Clasificare Viena:
03.01.14; 06.01.04; 05.01.01; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.08

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

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

41. Divertisment, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de instalații sportive, furnizarea instalațiilor
pentru divertisment, furnizare de tobogane în
scopuri recreative, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, închiriere
de echipament și instalații sportive, furnizarea de
informații referitoare la recreere, organizare de
activități de divertisment, organizare de activități
sportive și competiții sportive, organizare de
jocuri, organizare de evenimente recreative,
servicii oferite de parcuri de distracție, servicii
ale parcurilor tematice, servicii ale centrelor
de divertisment, servicii specifice parcurilor de
distracții și tematice, servicii de informare despre
activități recreative.

───────
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(210) M 2021 02831
(151) 07/04/2021
(732) DAVERAS STYLE SRL, STR.

VASILE ALECSANDRI NR. 3, AP.
3, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
DAVERAS

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

18. Mini-rucsacuri, rucsacuri mici, rucsacuri de
zi, rucsacuri pentru purtat copii, rucsacuri,
genți, genți casual, genți de călătorie, genți
pentru cărți, genți din pânză, genți de pânză,
genți pentru școlari, genți de mână, genți tip
sac, genți pentru haine, genți de stradă, genți
fabricate din pânză, genți de mână (poșete),
umbrele, umbrele, umbrele de soare, huse
pentru umbrelă, umbrele de ploaie, umbrele
de soare, umbrele pentru copii, săculeți pentru
umbrelă, portbebeuri pentru transportul copiilor,
marsupii pentru transportul copiilor mici, genți
de umăr pentru copii, genți de pânză, genți din
pânză, genți fabricate din pânză, genți de voiaj
din pânză, sacoșe de cumpărături din pânză,
sacoșe textile pentru cumpărături, sacoșe pentru
provizii, sacoșe pentru cumpărături, sacoșe de
umăr, sacoșe cu șireturi, sacoșe reutilizabile
pentru cumpărături, sacoșe de cumpărături cu
roți, sacoșe pentru cumpărături pe roți, sacoșe
pentru cumpărături cu două roți, mânere pentru
susținerea sacoșelor de cumpărături, genți,
genți scoțiene, genți sportive, genți servietă,
bagaje (genți), genți boston, genți casual,
genți impermeabile, mânere (genți), gentuțe
cosmetice, genți de lucru, genți de plajă, genți
pentru școlari, genți pentru cărți, genți de
seară, genți pentru scutece, genți pentru șa,
genți din piele, genți pentru curieri, genți de
mână, genți pentru sport, genți pentru sport,
genți de călătorie, genți stil bandulieră, genți
de umăr, genți de stradă, genți pentru haine,
genți tip sac, genți pentru școlari, genți pentru
drumeții, genți pentru camping, genți pentru
gimnastică, genți cu rotile, genți cu bandulieră,
genți flexibile pentru haine, genți multifuncționale
pentru atleți, serviete și genți diplomat, genți
diplomat pentru documente, genți de mână
(poșete), genți din blană sintetică, transportoare
pentru animale (genți), genți pentru scule, goale,

genți cu structură moale, genți cu imprimeu
muzical, genți pentru îmbrăcăminte sport, genți
de transport universale, genți pentru schimbat
scutece (înfășat), genți și portofele din piele,
genți pentru cosmetice vândute goale, genți
pentru cosmetice (fără conținut), curele pentru
genți de mână, genți de cumpărături din piele,
genți sport de uz general, poșete mici (genți
de mână), genți din imitatie de piele, genți
de voiaj pentru avion, genți de mână pentru
bărbați, structuri pentru genți de mână, genți
de voiaj pentru pantofi, genți sub formă de
tub, genți pentru accesorii de tricotat, genți de
umăr pentru copii, genți de voiaj cu rotile, genți
de voiaj pentru îmbrăcăminte sport, genți mici
de voiaj (pentru sejururi scurte), genți pentru
ieșiri la sfârșit de săptămână, genți de voiaj din
piele pentru haine, borsete și genți de purtat la
brâu, gentuțe universale de purtat la încheietura
mâinii, genți tricotate, altele decât cele din
metale prețioase, genți care pot fi spălate, pentru
articole de toaletă, poșete, poșetuțe, poșete de
seară, poșete de damă, cadre pentru poșete,
poșete de mână, poșetuțe tip minodiere, poșete,
portmonee și portofele, poșete din zale împletite,
poșetuțe amulete (omamori-ire), poșete mici de
purtat sub braț, poșete de mână care nu sunt
confecționate din metale prețioase.
24. Materiale textile, materiale de tapițerie,
mochetă (perdele), perdele plisate, perdele
din vinil, draperii, materiale compozite textile,
materiale textile căptușite, panzeturi (materiale
textile), materiale textile pentru perdele, tapet
din materiale textile, decorațiuni pentru pereți
din materiale textile, plăci de perete din
materiale textile, materiale adezive sub formă
de autocolante (textile), materiale textile utilizate
ca acoperiri pentru ferestre, materiale textile
sub formă de elemente și accesorii pentru
ferestre, produse din materiale textile pentru
acoperirea ferestrelor, învelitori din materiale
textile pentru mobile, materiale textile pentru
decorare interioară, materiale pentru realizarea
accesoriilor textile pentru mobilier, articole
textile de menaj confecționate din materiale
nețesute, ţesături adezive care se aplică
utilizând căldura, steguleţe pentru bebeluşi,
banere din material textil sau plastic, textile
pentru baie, exceptând îmbrăcămintea, mănuşi
de baie, huse pentru pat/cearşafuri/cuverturi
(cearşafuri)/cuverturi matlasate, huse pentru
pat din hârtie, lenjerie de pat, pături pentru
pat, huse draperii pentru pat, pânză pentru
masa de billiard, pături pentru animalele de
gospodărie, ţesătură pentru site, brocart, vatir,
pânză pentru steaguri din material textile sau
plastic, stambă, pânze pentru goblenuri sau
pentru brodat, pânză de tifon, ţesături sub
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formă de şnur, şeviot (ţesătură), ţesătură,
cârpe pentru demachiere, cuverturi matlasate,
cuverturi tricotate, cuverturi din eponj, cuverturi
din frotir, cuverturi pentru canapea, cuverturi
pentru pătuțuri, cuverturi pentru paturi, cuverturi
umplute cu pene, cuverturi din materiale
textile, huse pentru cuverturi matlasate, cuverturi
umplute cu semipuf, cuverturi umplute cu puf,
cuverturi matlasate din frotir, cuverturi umplute
cu materiale de umplutură, cuverturi matlasate
cu umplutură din mătase, cuverturi pentru pat
(pături) din fibre sintetice, cuverturi pentru pat
(pături) confecționate din bumbac, cuverturi
umplute cu materiale de umplutură sintetice,
set alcătuit din pânze pentru confecționarea
cuverturilor, articole textile la bucată pentru
confecționarea cuverturilor de pat, suporturi de
pahare din material textile, apărători laterale
pentru pătuţurile de copii (lenjerie de pat),
pânze de bumbac, huse (detaşabile) pentru
mobilă/huse detaşabile pentru mobile, huse
pentru pernele de divan, crep (ţesătură),
crepon, suporturi pentru draperii din material
textile, draperii din material textil sau plastic,
damasc, pânze pentru schimbarea scutecelor
pentru bebeluşi, scutece din pânză, perdele
pentru uşi, stofă pentru covoare, plăpumi de
puf (cuverturi de pat), material elastic ţesut,
ţesătură din esparto, pânză, impermeabilă la
gaze, pentru baloanele de zbor, pânză care
imită pielea animalelor, pânză, pânză pentru
încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă din material textile,
fetru, ţesături din fibră de sticlă pentru uz
pentru utilizare la produsele textile, materiale
textile de filtrare, steaguri din material textil
sau plastic, flanel (ţesătură), molton (pânză),
huse din plastic pentru mobilă/huse din plastic
pentru mobile, huse din material textil pentru
mobile, finet/barhet, tifon (ţesătură), cârpe pentru
şters paharele (prosoape de bucătărie), pânză
cauciucată, alta decât cea pentru papetărie,
ţesătură din păr (pânză de sac), batiste
din material textile, căptuşeli pentru pălării,
din material textil, dintr-o bucată, pânză de
cânepă, ţesătură de cânepă, lenjerie de uz
casnic, jerseu (ţesătură), pânză de iută, ţesătură
tricotată, etichete din material textile, pânze
pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de corp,
ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
căptuşeli (textile), marabu (ţesătură), huse
pentru saltele, moleschin (ţesătură), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă/transparente, materiale textile
neţesute, muşama utilizată ca faţă de masa,
dosuri de perne, feţe de perne, suporturi
pentru farfurie din material textile, materiale
plastice (înlocuitoare de ţesături), ţesătură de

stambă imprimată, pături imprimate din material
textile, ţesătură de ramie, ţesătură de mătase
artificială, cearşafuri (textile), perdele de duş din
material textil sau plastic, giulgiuri, ţesături de
mătase pentru imprimarea de modele, mătase
(ţesătură), căptuşeli pentru sacii de dormit,
saci de dormit pentru bebeluşi, saci de dormit,
traverse de masă, nu din hârtie, garnituri de
masă, nu din hârtie, şerveţele de masă din
material textile, feţe de masă, nu din hârtie,
protecţii pentru masă din material textile, tafta
(ţesătură), material textile, faţă (lenjerie), feţe
(huse pentru saltele), huse din pânză formate
pentru capacul de toaletă, prosoape din material
textile, pânze imprimate pentru broderie/pânză
imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, pânză de
lână/ţesătură de lână, zefir (ţesătură), pânză
moltonată, pânză cauciucată, pânză de cânepă ,
pânză pentru broderii, pânză pentru vele,
suporturi din pânză, pânză pentru steaguri,
pânză calico imprimată, pânză de iută, pânză
de sac, pânză groasă de cânepă, pânză
specială pentru mesele de biliard, frize (articole
murale din pânză), sedilă (pânză pentru scurs
brânza), suporturi din pânză pentru pahare,
pânză folosită la broderie (canava), pânză
folosită la tapiserie (canava), pânză întinsă
pentru brodare, pânză țesută cu căptușeală din
poliuretan permeabil la aer, foi de pânză groasă
de cânepă pentru protecție, materiale textile
confecționate din pânză de in, pânză gumată,
cu excepția celei pentru papetărie, pânză
țesută cu căptușeală din poliuretan permeabil
la aer pentru îmbrăcăminte impermeabilă,
pânză țesută vândută la bucată cu căptușeală
din poliuretan permeabil la aer, tapiserii
textile, draperii textile, lambrechine textile,
bannere textile, fanioane textile, individualuri
textile, șervete textile, textile căptușite, etichete
textile, textile pentru perete, țesături întărite
(textile), etichete adezive (textile), baldachine
(draperii textile), fetru (materiale textile), articole
nețesute (textile), materiale textile impermeabile,
articole textile nețesute, frotir (materiale textile),
ornamente murale (textile), materiale textile
ignifuge, etichete textile imprimate, textile din
vâscoză, materiale textile (produse), înlocuitori
de textile, materiale textile cauciucate, materiale
textile pentru confecționarea articolelor textile
de menaj, materiale textile pentru cămăși,
drapele și fanioane textile, etichete din material
textil, batiste din material textil, mileuri din
material textil, materiale textile pentru lenjerie,
materiale textile pentru costume, prosoape din
materiale textile, lambrechine textile pentru
draperii, materiale textile din poliester, prosoape
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(textile) pentru plajă, huse textile pentru
plapume, materiale textile pentru încălțăminte,
materiale textile din alfa, materiale textile
(articole textile sub formă de sul), suluri
de materiale textile, textile permeabile la
vapori, perdele din materiale textile, materiale
textile pentru mobilier, materiale pentru fagure
(textile), traverse textile pentru mese, materiale
textile pentru dormitor, căptușeli textile pentru
îmbrăcăminte, materiale textile țesute căptușite,
absorbante din materiale textile, căptușeli textile
în produse, materiale textile decorative drapate,
articole textile imprimate individuale, materiale
textile pentru demachiere, materiale textile
pentru tapițerii, textile de ambalat alimente,
fanioane din materiale textile, materiale textile
pentru casă, materiale textile reprezentând
piese textile utilizate în producție, materiale
textile reprezentând piese textile utilizate la
broderii, produse textile și înlocuitori, materiale
textile pentru baie, traverse textile de masă,
materiale textile la bucată, batiste din materiale
textile, materiale textile ca piese textile
pentru utilizare la tapiserie, materiale textile
ca piese textile pentru utilizare la peticire,
materiale spongioase pentru uz textil, insigne
fabricate din material textil, perdele scurte din
material textil, materiale textile (produse din
material textil) din fibră de carbon, etichete
autoadezive din materiale textile, materiale
textile nețesute pentru întărire, materiale textile
pentru confecționarea portofelelor, materiale
textile elastice pentru îmbrăcăminte, materiale
textile pentru confecționarea păturilor, materiale
textile din fibre chimice, materiale textile
nețesute pentru capitonări, materiale textile
nețesute pentru așternuturi, materiale textile
întărite cu plastic, materiale textile nețesute,
din polipropilenă, prosoape confecționate
din materiale textile, materiale textile
pentru dispozitive ortopedice, materiale textile
pentru confecționarea lenjeriilor, materiale
textile din țesături elastice, materiale textile
pentru fabricarea prelatelor, materiale textile
confecționate din catifea, textile utilizate
pentru căptușeala hainelor, materiale textile
confecționate din satin, prosoape de bucătărie
(materiale textile), materiale textile țesute pentru
așternuturi, materiale textile confecționate din
flanel, articole textile sintetice la bucată,
materiale textile de uz industrial, prosoape
(textile) pentru copii mici, site (țesături din fire
textile), huse textile neadaptate pentru mobilier,
discuri demachiante din materiale textile, huse
textile pentru mobilier (largi), materiale textile
pentru fabricarea corturilor, materiale textile
pentru decorarea ferestrelor, materiale textile
impregnate cu rășină, produse textile de uz

casnic, textile pentru marcarea confecțiilor
(etichete), materiale textile ca piese textile
confecționate din amestec de fibre, materiale
textile pentru imprimare digitală, prosoape textile
pentru uscarea părului, șervete din material textil
pentru uscat, material textil de căptușeală pentru
încălțăminte, individualuri de masă din material
textil, suporturi pentru pahare din material textil,
pânze din material textil sau plastic, bannere
din material textil sau plastic, căptușeli din
material textil pentru pălării, fanioane din material
textil sau plastic, perdele mici confecționate din
materiale textile, materiale textile utilizate pentru
acoperirea fotoliilor, materiale textile utilizate
la fabricarea portmoneelor, țesături din fire de
cauciuc îmbrăcate în fire textile (de uz textil),
produse de filtrare din material textil, produse
din material textil la bucată, șervete de masă din
material textil, ambalaje din material textil pentru
cadouri, prosoape pentru față din materiale
textile, produse textile de tartan la bucată,
textile permeabile la vapori de apă, lenjerie de
masă din materiale textile, prosoape (materiale
textile) folosite pentru bebeluși, produse textile la
bucată din bumbac, materiale textile nețesute din
fibre naturale, materiale textile nețesute tratate
la cald, materiale textile folosite la fabricarea
așternuturilor, materiale textile care conțin fibre
anorganice, materiale textile tratate rezistente la
foc, materiale textile confecționate din materiale
sintetice, materiale textile folosite la fabricarea
mobilierului, șervețele de toaletă (din materiale
textile), propoape pentru față (din materiale
textile), șervețele pentru față din materiale textile,
draperii din materiale textile gata confecționate,
materiale textile utilizate pentru fabricarea
scutecelor, materiale textile utilizate la fabricarea
jerseelor, huse textile pentru cămăși de noapte,
materiale textile mixte din fire elastice, materiale
textile folosite pentru fabricarea jaluzelelor, huse
din materiale textile pentru closete, materiale
textile nețesute din fibre sintetice, învelitori din
materiale textile pentru mobile, prosoape (textile)
pentru uz în bucătărie, materiale textile folosite la
fabricarea încălțămintei, materiale textile folosite
la fabricarea draperiilor, materiale textile pentru
producția de îmbrăcăminte, materiale textile
utilizate la confecționarea genților, materiale
textile folosite în fabricarea paturilor, materiale
textile utilizate pentru confecționarea umbrelelor,
discuri de machiaj din materiale textile, materiale
textile țesute cu ochiuri mici, dubluri din
materiale textile la bucată, spătare scaun
(articole din materiale textile), deșeuri textile
folosite la fabricarea hârtiei, șervete de masă
din materiale textile, șnururi din materiale
textile pentru draperii, articole de menaj din
materiale textile, articole textile la bucată
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pentru îmbrăcăminte, etichete (textile) folosite
la marcarea țesăturilor, etichete (textile) folosite
la identificarea țesăturilor, volane pentru pat
din materiale textile, materiale pentru perdele
ca articole textile, materiale textile din fibre
sintetice ca articole textile sub formă de bucată
întreagă, materiale textile și înlocuitori pentru
acestea, produse textile pentru bucătărie și
masă, materiale textile de căptușeală pentru
încălțăminte, materiale textile pentru steaguri
și banderole, pânzeturi de masă din materiale
textile, fețe de masă din materiale textile,
materiale textile folosite la demachiere (textile),
altele decât cele impregnate cu produse
cosmetice, șervete din material textil (lenjerie de
masă), lenjerii de pat din material textil nețesut,
batiste care sunt bucăți din material textil, huse
de masă din materiale textile nețesute, produse
din materiale textile de uz casnic, perdele de
duș din materiale textile ignifuge, articole textile
capitonate pentru atârnat pe pereți, articole de
menaj textile (lenjerie de masă), textile din
material plastic permeabile la vapori, articole
textile la bucată pentru confecționarea cizmelor,
materiale textile căptușite folosite la fabricarea
geamantanelor, textile cu model pentru utilizare
la brodare, materiale textile pentru utilizare
în fabricarea prosoapelor, materiale din
burete (produse textile la bucată), materiale
textile pentru confecționarea mobilierului de
grădină, materiale textile pentru schimbarea
scutecelor pentru bebeluși, prosoape de mâini
confecționate din materiale textile, materiale
textile, etanșe la gaze, pentru aerostate,
articole din materiale textile impermeabile la
bucată, materiale textile folosite la fabricarea
îmbrăcăminții sportive, materiale textile pentru
confecționarea articolelor de îmbrăcăminte,
articole textile la bucată pentru confecționarea
draperiilor, articole textile la bucată pentru
confecționarea prosoapelor, materiale textile
pentru utilizare în fabricarea jaluzelelor, perdele
și draperii confecționate din materiale textile,
produse textile pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, articole textile la bucată
pentru confecționarea îmbrăcăminții, materiale
textile folosite la demachiere (textile), altele
decât cele impregnate cu preparate de toaletă,
articole textile la bucată pentru producția
confecțiilor, etichete textile pentru identificarea
articolelor de îmbrăcăminte, materiale textile
care imită piei de animale, prosoape din
materiale textile pentru exerciții fizice, prosoape
din materiale textile vândute la pachet, articole
textile la bucată pentru confecționarea filtrelor
industriale, perdele din materiale textile sau
din materiale plastice, țesături din fire de
hârtie de uz textil, țesături din fibră de sticlă

de uz textil, articole textile la bucată pentru
scopuri de mobilare, materiale textile utilizate
pentru confecționarea huselor pentru scaune,
articole textile la bucată realizate din materiale
plastice, materiale textile folosite la fabricarea
tălpilor de încălțăminte, materiale textile cu
motive pentru a fi brodate, textile impermeabile
pentru apă dar permeabile pentru umezeală,
materiale textile folosite la fabricarea branțurilor
de încălțăminte, șervetele de toaletă pentru
față (din materiale textile), articole laminate din
piese textile, cu proprietăți izolante, carpete
lucrate manual din materiale textile pentru
pereți, materiale textile nețesute confecționate în
principal din hârtie, huse acoperitoare realizate
din materiale textile pentru mobilier, etichete
din materiale textile pentru prindere pe haine,
etichete din materiale textile pentru prindere
pe lenjerie, huse textile și din plastic pentru
mobile (nemontate), materiale textile folosite
în fabricarea articolelor pentru pat, articole
textile la bucată pentru fabricarea mobilierului
tapițat, materiale textile pentru confecționarea
de articole de îmbrăcăminte, chenare decorative
(articole din materiale textile pentru pereți),
materiale care înlocuiesc textilele, confecționate
din materiale sintetice, materiale textile nețesute
pentru utilizare ca dubluri interioare, articole
textile la bucată folosite pentru confecționarea
pantofilor, etichete din materiale textile pentru
coduri de bare, materiale textile folosite la
fabricarea căptușelilor de încălțăminte, materiale
textile folosite pentru fabricarea pânzelor pentru
vapoare, folii montaj din material textil pentru
mașini de imprimat, lenjerie de pat de unică
folosință din material textil, materiale textile
folosite la fabricarea articolelor pentru acoperirea
pereților, materiale textile din nailon, cu excepția
celor pentru izolare, materiale textile tratate cu
un strat de finisare ignifug, materiale textile
pentru fabricarea dispozitivelor de protecție
împotriva soarelui, materiale textile utilizate drept
căptușeală pentru articole de îmbrăcăminte,
materiale textile căptușite folosite la fabricarea
articolelor din piele, materiale textile pentru
confecționarea hainelor de stradă pentru bărbați,
căptușeli textile pentru articole care servesc
la acoperirea capului, materiale textile pentru
fabricarea obiectelor și accesoriilor de mobilier,
drapaj sub formă de draperii confecționate din
materiale textile, materiale textile stratificate cu
material plastic, utilizate în agricultură, huse
din materiale textile și plastice pentru mobilier
(nemontate), materiale textile din lână, cu
excepția celor pentru izolare, materiale textile
din bumbac, altele decât cele pentru izolare,
materiale textile folosite pentru fabricarea de
fețe de pernă, huse din materiale textile
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pentru capacul vasului de toaletă, materiale
textile din mătase, cu excepția celor pentru
izolare, țesături pentru mobilier sub formă de
articole textile individuale, șervețele (textile)
demachiante altele decât cele impregnate cu
cosmetice, șervețele demachiante (textile) altele
decât cele impregnate cu cosmetice, materiale
textile din in, cu excepția celor pentru izolare,
materiale textile pentru confecționarea hainelor
de stradă pentru femei, materiale textile pentru
baie (cu excepția articolelor de îmbrăcăminte),
fețe de masă din materiale textile de unică
folosință, materiale textile din poliester, cu
excepția celor pentru izolare, articole textile
la bucată pentru confecționarea fețelor de
pernă, huse textile detașabile pentru aparate
electronice (neadaptate și neajustate), articole
transpirabile confecționate din materiale textile
fixate cu cauciuc, materiale textile pentru
fabricarea prelatelor pentru acoperirea bazinelor
de înot, perdele și perdele de dantelă din
materiale textile sau plastic, materiale textile
din fibre anorganice, cu excepția celor pentru
izolare, perdele de duș din materiale textile sau
din materiale plastice, articole textile la bucată
folosite pentru confecționarea îmbrăcăminții de
protecție, materiale textile din fibre sintetice
(cu excepția celor pentru izolare), materiale
textile nețesute sub formă de suluri utilizate în
fabricare, materiale textile țesute cu proprietăți
de protecție împotriva razelor electromagnetice,
materiale textile vândute la set pentru fabricarea
monștrilor de jucărie, materiale textile căptușite
folosite la fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
impermeabile, articole individuale confecționate
din materiale textile lipite de materiale
cauciucate, articole transpirabile confecționate
din materiale textile fixate cu materiale plastice,
articole individuale confecționate din materiale
textile lipite de materiale plastice, materiale
textile nețesute sub formă de căptușeli utilizate
în fabricare, materiale textile din fibre naturale,
cu excepția celor pentru izolare, materiale textile
din fibre ceramice, cu excepția celor pentru
izolare, materiale textile din fibre organice, cu
excepția celor pentru izolare, materiale textile
nețesute sub formă de semifabricate utilizate în
fabricare, materiale de frotir (textile) adaptate
pentru utilizare în dispozitive de distribuire,
materiale textile pentru spălarea corpului (altele
decât cele de uz medical), materiale textile
din fibră de carbon, cu excepția celor pentru
izolare, prosoape demachiante (textile), altele
decât cele impregnate cu preparate de toaletă,
materiale textile confecționate din fibre acrilice,
cu excepția celor pentru izolare, materiale textile
nețesute pentru spălarea corpului (altele decât
cele de uz medical), materiale textile de uscare

pentru utilizare în industria de fabricare a
hârtiei, materiale textile țesute pentru spălarea
corpului (altele decât cele de uz medical),
huse pentru capace de toaletă (realizate din
materiale textile naturale sau sintetice), articole
din materiale textile pentru șaluri și eșarfe
(yashmagh) pentru acoperirea capului, prosoape
din material textil cu logo-uri ale echipelor
de fotbal american, materiale textile din fibre
obținute prin procedee chimice, cu excepția
celor pentru izolare, materiale textile din fibre
sintetice și fibre naturale, cu excepția celor
pentru izolare, articole textile la bucată (acoperite
cu poliuretan) pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte impermeabile.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte pentru băieţi, articole de
îmbrăcăminte pentru ciclism, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole pentru acoperirea capului, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
purtate în jurul gâtului, articole vestimentare
pentru bărbaţi, costume de baie, halate de baie ,
bandane, banderole pentru cap, bascheţi, băşti,
baticuri de purtat la gât, batiste de buzunar,
bavete din pânză, bentiţe antitranspirante,
bentiţe antitranspirante pentru cap, bentiţe de
protecţie pentru urechi, bentiţe şi manşete
absorbante pentru tenis, berete, bermude,
blazere, bluze, bluze de antrenament, bluze de
corp, bluze de trening, bluze şi şorturi pentru
sport, bluze sport, bluze sport cu mâneci scurte,
bluzoane, body-uri, bonete, botine, bretele,
căciuli şi şepci pentru ski, cămăşi stil sport, căşti
de înot, chiloţi, chiloţei pentru bebeluşi, ciorapi,
ciorapi antiperspiranţi, ciorapi de atletism,
colanţi, lenjerie de corp, corsete (articole
de îmbrăcăminte), combinezoane de protecţie,
combinezoane (lenjerie de corp), costume de
antrenament, costume de gimnastică, costume
de jogging, costume din trei piese (articole de
îmbrăcăminte), costume dintr-o singură piesă,
costume sportive pentru jogging, echipament de
gimnastică, egări (pantaloni), egări (jambiere),
fesuri, flanele, fulare (îmbrăcăminte), fuste,
fuste de tenis, glugi, haine de antrenament,
haine pentru copii, hanorace cu glugă,
hanorace sport, imbrăcăminte impermeabilă
pentru activităţi în aer liber, îmbrăcăminte
pentru dormit, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru jogging, îmbrăcăminte
pentru practicarea sporturilor, încălţăminte
de sport, încălţăminte pentru antrenament,
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încălţăminte pentru alergare, încălţăminte pentru
sport, jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, jachete de antrenament, jachete de
trening, jachete din tricot, jachete sport,
jambiere, lenjerie de corp, lenjerie de corp
antiperspirantă, lenjerie de corp sudorifugă,
maiouri, maiouri de alergare, maiouri cu mânecă
lungă, maiouri pentru sport, mănuşi, pantaloni
de antrenament, pantaloni de sport, pantaloni
de trening, pantaloni de trening cu bandă
elastică, pantaloni de trening scurţi, pantaloni
scurţi pentru sport, pijamale, pijamale (numai
din tricot), prosoape de baie, şorturi pentru
sport, şosete, şosete antiperspirante, şosete
cu călcâi întărit, şosete cu talpă, şosete
pentru sport, tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri,
uniforme pentru sporturi de contact, uniforme
profesionale, uniforme şcolare, viziere de soare
(articole care servesc la acoperirea capului),
viziere (articole de îmbrăcăminte), stihare (alba),
ghete, şorţuri (îmbrăcăminte), cravate ascot,
pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie de corp),
bandane (fulare), sandale de baie, papuci de
baie, halate de baie, căşti de baie, slipuri de
baie/pantaloni scurţi de baie, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru plajă,
curele (îmbrăcăminte), bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri
cu pene (articole de îmbrăcăminte de pus la
gât), corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme,
cizme, cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri,
sutiene, pantaloni de călărie pentru purtare,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane/
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto (espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal/ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover/rochii tip
salopetă, uniforme de karate, chimonouri,

chiloţi de damă/chiloţi pantalonaşi, tricotaje
(îmbrăcăminte), cizme din dantelă, trusouri
pentru copii (îmbrăcăminte), egări (jambiere)/
jambiere, costume de gimnastică/balet, uniforme
oficiale, orare, mantile, costume de bal
mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri incorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, jachete cu glugă (parka), pelerine,
mantale, jupe, ponchouri, sandale, sariuri,
saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe, şaluri,
cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă scurtă,
căşti de duş, bocanci de schi, mănuşi de
schi, pantaloni scurţi tip fustă, măşti de
somn, papuci, furouri (lenjerie de corp), bretele
pentru susţinerea şosetelor, branţuri, tălpi
pentru încălţăminte, ghete/şoşoni, articole sport
din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
portjartiere, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, bombeuri
pentru încălţăminte, togi, jobene, benzi
pentru manşetele de la pantaloni/curele
pentru jambiere, turbane, lenjerie de corp/
desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
văluri (îmbrăcăminte), cozoroace (articole
pentru acoperirea capului), îmbrăcăminte
impermeabilă, rame pentru încălţăminte,
costume din neopren pentru schi nautic, salopete
pentru asistente medicale, pantaloni pentru
asistente medicale, halate pentru asistente
medicale, huse pentru încălțăminte, cu excepția
celor de uz medical, articole de îmbrăcăminte
confecționate din imitație de piele, îmbrăcăminte
pentru activități de petrecere a timpului liber,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte termice, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte pentru femei,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
sport, îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte
de noapte, îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), bluzoane de pânză groasă.
35. Organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizarea și desfășurarea
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de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de comenzi
online, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de comerț electronic,
și anume furnizarea de informații despre
produse prin rețele de telecomunicații în
scopuri publicitare și de vânzare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de
terți online pe internet, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, servicii de comenzi
online, furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comerț),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de

demonstrații în scopuri comerciale, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, organizare și gestionare de
programe de stimulare și fidelizare comerciale,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de furnizare de
informații online prin intermediul unui registru
comercial, 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, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace
de transfer de date, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii de programe de loializare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, demonstraţii
cu produse, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau publicitar,
promovarea vânzarilor pentru terţi, regruparea
în avantajul terţilor a produselor din clasele 18,
24, 25 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la materiale textile pentru
casă, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână

───────
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(732) ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.

SEVASTOPOL NR. 13-17, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
TRIUNGHIUL OASELOR

SANATOASE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, preparate pentru
curățare și odorizante, preparate pentru îngrijirea
animalelor, produse pentru toaletă nemedicinale,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, produse
de toaletă nemedicinale, detergenți, alții decât
cu utilizare în procesele de fabricare și în
scopuri medicale, produse de curățat, detergenți
de uz menajer, lichide degresante, lichide
de curățare, lichid de spălare, odorizante de
casă, preparate chimice de curățare pentru
uz casnic, preparate decapante (degresante),
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii și
încălțămintei, preparate pentru spălare, produse
de curățare pentru vehicule, produse pentru
spălare, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, șervețele impregnate cu
preparate de curățare, săpun praf, săpun de
uz casnic, substanțe degresante, uleiuri de
curățare, articole de parfumerie și odorizante,
apă de parfum, apă de toaletă, apă parfumată,
arome (uleiuri esențiale), apă de colonie,
mosc (natural), mosc (parfumerie), loțiuni
și creme de corp parfumate, extracte de
parfum, deodorante de corp (parfumerie), creme
parfumate, creme cosmetice aromoterapeutice,
șervețele parfumate, pulverizatoare pentru corp
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, produse de parfumerie sintetice,
preparate parfumate, parfumuri solide, parfumuri
naturale, parfumuri lichide, parfumuri, ape de
toaletă, balsamuri (nemedicinale), balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, cosmetice,
creme de masaj, nemedicinale, cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, cosmetice și
preparate cosmetice, cosmetice nemedicinale,
fibre de uz cosmetic, lac de uz cosmetic,
loțiuni nemedicinale, șervețele impregnate

cu produse cosmetice, șervețele impregnate
cu loțiuni cosmetice, produse de masaj,
nemedicamentoase, produse de curățare pentru
perii cosmetice, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, uleiuri și loțiuni cosmetice pentru masaj,
unguente de uz cosmetic, vată de uz cosmetic,
uleiuri pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală nemedicinale, uleiuri de uz cosmetic,
truse cosmetice umplute, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), esențe
eterice, pastă de dinți nemedicinală, pastă de
dinți ingerabilă, comprimate de pastă de dinți
solidă, pastă de dinți sub formă de gumă de
mestecat.
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, vaccinuri, șervețele impregnate cu
medicamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate și materiale de diagnostic, preparate
minerale de uz medical, preparate medicinale
pentru îngrijirea sănătății, preparate medicale,
preparate de toaletă medicinale, preparate cu
minerale și vitamine, vitamine gumate, vitamine
și preparate cu vitamine, suplimente pe bază
de vitamine, suplimente lichide cu vitamine,
suplimente nutritive minerale, suplimente de
calciu, suplimente nutritive care conțin în
principal calciu, preparate, articole dentare
(altele decât articolele de toaletă) și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
produse sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și preparate pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare de uz medical și preparate
dietetice, preparate și articole dentare, produse
și articole pentru igienă, pastă de dinți
medicamentoasă, aliaje dentare, benzi adezive
pentru proteze dentare, ceară dentară, cauciuc
de uz dentar, ceară pentru mulaje dentare, apă
de gură pentru uz medical, apă medicinală de
gură, apă de gură medicamentoasă, apă de
gură de uz medical, ape de gură medicinale
împotriva cariilor, ape de gură de uz medical, ape
de gură antiseptice, materiale pentru amprente
dentare, discuri dentare pentru implantologie,
materiale pentru plombarea dinților, cimenturi
dentare, ceramică dentară, ghips dentar dur,
lacuri dentare, masticuri dentare, adezivi
chirurgicali, adezivi medicali pentru legarea
rănilor, agenți cardiovasculari de uz medical,
ape termale de uz medical, ape minerale
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pentru uz medicinal, alcool medicinal, capsule
pentru medicamente, capsule vândute goale
pentru produse farmaceutice, caşete pentru
uz farmaceutic, caşete pentru uz medicinal,
celule stem de uz medical, ciment osos de
uz ortopedic, ciment de os pentru chirurgie și
ortopedie, colagen de uz medical, componente
sanguine, feromoni pentru uz medical, enzime
de uz medical, lactoză de uz medical,
hemoglobină, grăsimi de uz medical, geluri
de masaj de uz medical, loțiuni medicinale
după-ras, lubrifianți de uz medical, materiale
pentru mulaje chirurgicale, medicamente de
uz veterinar, medicamente pentru animale,
picături de ochi, organe și țesuturi vii pentru
uz chirurgical, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, bandaje adezive, bandaje pentru
pansat, plasmă sangvină, oxigen de uz
medical, microbicide, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice
mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale și
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, preparate de toaletă medicinale,
produse rehidratante medicinale, preparate și
materiale de diagnostic, șampon medicinal,
șampoane medicinale, remedii naturale și
farmaceutice, seringi preumplute de uz medical,
truse portabile cu medicamente, suplimente
nutritive de uz veterinar, uleiuri medicamentoase
pentru bebeluși, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice și veterinare,
ulei de ricin ca înveliș pentru preparate
farmaceutice, acetați de uz farmaceutic,
acizi de uz farmaceutic, agenți antivirali,
agenți antiaritmici, suplimente alimentare de
uz medical, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
lichide de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, suplimente alimentare pe bază
de minerale, medicamente, medicamente
antialergice, medicamente homeopate, tonice
(medicamente), drajeuri (medicamente), creme
farmaceutice, dulciuri farmaceutice, compoziții
farmaceutice, implanturi farmaceutice, preparate

farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
preparate farmaceutice antibacteriene,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanțe
farmaceutice dermatologice, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate și substanțe
farmaceutice, pastile antioxidante, pilule pentru
slăbit, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, preparate de
odorizarea aerului de uz menajer, comercial
sau industrial, sprayuri pentru împrospătarea
aerului, biocide, biocide naturale, biocide
sintetice, fungicide de uz medical, fungicide,
erbicide, preparate pentru controlarea insectelor,
alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru copii, băuturi pentru copii mici,
lapte praf (alimente pentru sugari), alimente
pentru diabetici, de uz medical, băuturi de
uz medical, ceai medicinal, capsule pentru
slăbit, băuturi (suplimente dietetice), lactoză,
îndulcitori dietetici de uz medical, poțiuni
medicinale, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, săruri de ape
minerale, preparate pe bază de multivitamine,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
antioxidante, suplimente nutritive, dezinfectanți
și antiseptice, dezinfectanți de uz medical,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale.
10. Instrumente farmaceutice, aparate pentru
administrarea produselor farmaceutice, tăietoare
de pastile, aparate și instrumente medicale
și veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice de uz medical, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, ace pentru injecții,
de uz medical, pulverizatoare de uz medical,
pulverizatoare pentru uz medical (acționate
manual), aparate ortopedice, centuri medicale,
orteze, orteze medicale, detectoare de minerale
din oase pentru măsurarea in vivo a conținutului
de minerale din oase, detectoare de oase
pentru măsurarea conținutului de minerale din
oase, aparate pentru administrarea produselor
farmaceutice.

───────
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(210) M 2021 02833
(151) 07/04/2021
(732) SHENZHEN GREEN OLIVE

ENVIRONMENTAL PROTECTION
TECHNOLOGY CO., LTD, ROOM
2605, NO.15-3, HAITIAN ROAD,
BUILDING C, ZHUOYUE TIMES
SQUARE, N23, HAIWANG
COMMUNITY, XIN'AN S,
SHENZHEN, CHINA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA
GEORGE CALINESCU NR. 52A,
AP.1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GREEN OLIVE

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.13.25; 27.05.01

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

21. Boluri, seturi de condimente, containere
pentru uz casnic sau de bucătărie, servicii de
vase, veselă, altele decât cuțite, furculițe și
linguri, recipiente pentru băut, scobitori, pahare
de băut, lucrări de artă din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, ceramică pentru uz
casnic.

───────

(210) M 2021 02834
(151) 07/04/2021
(732) GABRIELA RAMONA RUS,

STR. CHILIA VECHE NR. 3, BL.
TD16, SC. 1, AP. 1, SECTOR 6 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FEDERATIA

FUNERARA ROMANIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii funerare, organizarea de ceremonii
funerare, servicii de îmbălsămare, organizare
de întruniri ale familiilor îndoliate pentru
comemorarea morții unei persoane dragi, servicii
funerare conexe incinerării.

───────

(210) M 2021 02835
(151) 07/04/2021
(732) VALROM INDUSTRIE SRL,

BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
28, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

GasPRO

(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 26.04.05; 26.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#56698F), verde (HEX #769897)

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

19. Materiale de construcție nemetalice, țevi
rigide și supape pentru acestea, nemetalice, țevi
din plastic pentru transportul gazelor naturale.

───────
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(210) M 2021 02836
(151) 07/04/2021
(732) S.C. IPSO S.R.L., SOS.

BUCURESTI-TIRGOVISTE NR.
174D, JUDEȚUL ILFOV, SAT
MOGOSOAIA, COM. MOGOSOAIA,
ILFOV, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU NR. 8E, BL.
9, AP. P03, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

IPSO Agricultură

(531) Clasificare Viena:
26.04.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
7. Mașini și aparate agricole, de grădinărit
și silvice, accesorii pentru mașini de tuns
gazonul, adâncitoare de brazdă (mașini),
aeratoare, aeratoare (mașini), aeratoare pentru
gazon (mașini), aeratoare pentru gazon,
cu acționare electrică, elevatoare pentru
agricultură, alimentatoare mecanizate pentru
vite, amestecătoare de cereale (mașini), aparate
de alimentare automate pentru șeptel, aparate
de pulverizare remorcabile de uz agricol, aparate
de tuns iarba pentru grădină, aparate de
tuns vite (mașini), aparate electrice de tuns
iarba, aparate reîncărcabile pentru tunderea
gardului viu, aspirator cu tocător pentru
curățarea resturilor de gunoaie, atomizoare sub
formă de piese pentru mașinile de stropit
culturile agricole, batoze, benzi transportoare
pentru utilaje agricole și horticole și piese
și accesorii pentru acestea, bobine cu arc
pentru mașini de tuns peluze și grădini,
brațe pentru stropirea recoltelor, brăzdare
de plug, buncăre de alimentare (mașini),
buncăre de alimentare pentru animale (mașini),
buncăre încărcătoare (mașini), buncăre pentru
descărcare mecanică, capete pentru recoltare,
cilindri de pulverizare sub formă de instrumente
agricole, cilindri de pulverizare sub formă de
instrumente horticole, clești pentru fân (mașini

sau componente de mașini), coase (mașini),
coase electrice pentru grădină, combine pentru
cereale (mașini), combină de recoltat furaje
(mașini), componente care se introduc în sol
pentru a fi utilizate cu instrumentele agricole,
concasoare pentru brichete furajere (tocători
de furaje), cuțite de cositoare, culegătoare de
frunze de ceai (mașini), cultivatoare (mașini),
cultivatoare (unelte electrice pentru gazon și
grădină), cultivatoare cu motor, curele pentru
vehicule folosite în ferme, cuțite pentru grâne
însilozate (altele decât uneltele operate manual),
decorticatoare de cereale, dezmiriștitoare
cu acționare electrică, dispozitiv pentru
împrăștierea de pleavă (mașini), dispozitive
de adunat fânul în căpițe (unelte agricole
remorcate de tractor), dispozitive de asomat
vite (aparate), dispozitive de emondaj (mașini),
dispozitive de pulverizare tractate de vehicule
pentru stropirea culturilor, foarfece pentru
elagaj (instrumente), foarfece electrice pentru
tunderea gardului viu, foarfece de crengi (altele
decât cele acționate manual), ferăstraie pentru
tăierea crengilor uscate (motorizate), ferăstraie
pentru tăierea crengilor uscate (electrice),
ferăstraie pentru defrișare (mașini), expandoare
mecanice, echipamente de pulverizare cu rampă
tractate de vehicule pentru stropirea culturilor,
distribuitoare de îngrășăminte remorcate de
tractoare, distribuitoare de îngrășăminte cu două
discuri, distribuitoare de îngrășăminte (unelte
agricole remorcate de tractor), distribuitoare
de fertilizanți (unelte agricole remorcate
de tractor), dispozitive pentru împrăștierea
îngrășămintelor în linie (mașini), dispozitive
pentru tăierea crengilor (mașini), dispozitive
pentru tăierea coarnelor vitelor, dispozitive
electrice pentru grădinărit, dispozitive pentru
emondarea crengilor (mașini), dispozitive
pentru emondarea crengilor (acționate electric),
dispozitive mecanizate de hrănire pentru
animale sălbatice, dispozitive mecanizate de
hrănire pentru animale, dispozitive electronice
pentru hrănirea animalelor, dispozitive de tăiat
crengi (acționate electric), dispozitive de tuns
(acționate electric) pentru animale, dispozitive
de stropit (mașini), dispozitive de pulverizare
fixate pe vehicule pentru stropirea culturilor,
încărcătoare pentru mașini agricole, mașini
agricole pentru fertilizare, mașini agricole pentru
cultivarea pământului, mașini agricole pentru
cultivare, mașini agricole pentru colectarea ierbii,
mașini agricole pentru arat, mașini acționate
electric pentru tuns peluze, lance de stropit
sub formă de instrumente horticole, lance de
stropit sub formă de instrumente agricole,
lame pentru tocătoare de nutreț, lame pentru
mașini de tocat paie (piese pentru mașini),



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/04/2021

mașini pentru fabricarea de produse lactate,
instrumente pentru rularea gazonului, pentru
atașare la vehiculele terestre, instrumente pentru
jupuirea vitelor (aparate), instrumente pentru
horticultură (mașini), instrumente agricole, altele
decât cele acționate manual, instalații de
muls pentru extracția automată a laptelui,
incubatoare pentru ouă, grape trase de tractoare,
grape cu discuri, grape (instrumente agricole
remorcate de tractor), grape, graifere pentru
lemn (hidraulice) de uz forestier, glisoare pentru
îngrășăminte lichide (mașini), freze de grădină,
mașini de împrăștiere a îngrășămintelor, mașini
de împrăștiat îngrășăminte, mașini de secerat
și tăiat soia, mașini de ridicare a recoltelor,
mașini de rectificat, mașini de pulverizare a
recoltelor, mașini de plivit care folosesc fire
din fibre sintetice în loc de lame (instrumente
electrice pentru grădină și gazon), mașini de
nivelare, mașini de modelat gazonul, mașini de
legat snopi, greble pentru mașini de greblare,
mașini de greblare, mașini de dezbalotat, mașini
de decorticat porumb (unelte agricole remorcate
de tractor), mașini de decorticat orez, mașini de
cultivat, mașini de cojit, mașini de bătut colile
(mașini agricole), mașini de balotare, mașini
de amestecat furaje (malaxoare de nutrețuri),
mașini alimentate prin cădere pentru montare pe
semănători, mașini agricole remorcabile, mașini
agricole pentru însămânțare, mașini agricole
pentru tăierea ierbii, mașini agricole pentru
plantarea semințelor, mașini pentru distribuirea
nutrețurilor însilozate, mașini pentru despicarea
orzului, mașini pentru cojirea ramiei, mașini
pentru cardarea ramiei, mașini pentru balotat
fân, mașini pentru balotat, mașini forestiere,
mașini electrice de tăiat iarba, mașini electrice
de tuns iarba, mașini de tăiere, mașini de tăiat
paie (altele decât unelte acționate manual),
mașini de tăiat nutrețuri, mașini de tăiat furaj
verde, mașini de tuns iarba, alimentate cu
benzină, mașini de tuns iarba autopropulsate,
mașini de tuns gazonul mecanice, mașini de
tuns gazon, mașini de tuns gardul viu (mașini),
mașini de triere a frunzelor de ceai, mașini de
treierat (mașini agricole), mașini de tocat furaje,
mașini de separare a orezului brut, mașini de
semănat (unelte agricole remorcate de tractor),
mașini de semănat, mașini de secerat și treierat,
mașini și instrumente de prevenire a manei,
cu excepția instrumentelor manuale, mașini
și echipamente de împrăștiat îngrășăminte,
altele decât echipamentele manuale, mașini
pneumatice de legat snopi, mașini pentru
împrăștierea îngrășămintelor (mașini), mașini
pentru zdrobirea tulpinilor, mașini pentru utilizare
în viticultură, mașini pentru uscarea cerealelor,
mașini pentru tăierea tulpinilor rămase în

pământ după recoltare, mașini pentru tăierea
rapiței sălbatice, mașini pentru tăierea ierbii,
mașini pentru tunderea oilor (electrice), mașini
pentru strângerea ierbii, mașini pentru sortarea
boabelor de orez, mașini pentru rularea
gazonului, mașini pentru rostuirea dinților de
ferăstrău (pentru exploatarea forestieră sau
prelucrarea lemnului), mașini pentru ridicarea
și transportarea buștenilor, mașini pentru
recoltarea ceaiului, mașini pentru pregătirea
răsadurilor, mașini pentru plantarea orezului,
mașini pentru perierea ramiei, mașini pentru
mărunțirea frunzelor de agud, mașini pentru
legarea baloților de paie, mașini pentru
horticultură, mașini pentru greblarea gazonului,
mașini pentru frământarea ramiei, prese de
balotat fân, prese de balotat de uz industrial,
prese de balotat de uz agricol, pompe electrice
de grădină, pluguri sub formă de mașini
agricole, pluguri pentru îndepărtarea gazonului,
pluguri cu discuri (unelte agricole remorcate
de tractor), pluguri (unelte agricole remorcate
de tractor), pluguri, mașini de plivit, mașini de
tocat paie (mașini), mașini de muls, motocultoare
(mașini) care se remorchează la vehicule,
motocultoare (mașini agricole), motocultivatoare
pentru peluză și grădină, motocultivatoare pentru
agricultură, motocultivatoare electrice pentru
gazon și grădină, motocultivatoare de grădină,
motocositoare robotizate, motocositoare pentru
tunderea gazonului, cu scaun, minicultivatoare,
mecanisme robotizate folosite în viticultură,
mecanisme robotizate folosite în agricultură,
mașini-unelte agricole, semănătoare (piese
pentru mașini), semănătoare (mașini), secerători
cu bătătoare, secerători (instrumente agricole),
secerătoare-legătoare, secerătoare laterală de
mare capacitate, secerătoare (unelte agricole
remorcate de tractor), scule de grădinărit
(electrice), scarificatoare (mașini agricole), roți
de transmisie pentru curelele de transmisie
electrică ale mașinilor agricole, rampe de
pulverizare atașate la vehicule pentru stropirea
culturilor, racorduri pentru uneltele agricole,
pulverizatoare pentru utilizare în agricultură
(piese pentru mașini), pulverizatoare pentru
horticultură (piese pentru mașini), pulverizatoare
pentru agricultură, pulverizatoare de insecticide
(scule de mână, acționate electric),
pulverizatoare (mașini) pentru horticultură,
pulverizatoare (mașini) pentru aplicarea
insectidelor, pentru grădină, pulverizatoare
(mașini) pentru aplicarea insecticidelor, folosite
în agricultură, pulverizatoare (mașini) pentru
aplicarea fungicidelor, folosite în agricultură,
pulverizatoare (mașini) pentru aplicarea
erbicidelor, pentru grădină, pulverizatoare
(mașini) pentru aplicarea erbicidelor, folosite
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în agricultură, pulverizatoare (mașini) pentru
agricultură, prese de furaj, prese de balotat fânul
(unelte agricole remorcate de tractor), unelte de
marcat vite (mașini), unelte de curățat gazonul
(mașini), unelte agricole montate la remorcă,
tăvăluguri pentru grădină (mașini), tăvălugi
cu țepi (mașini) pentru aerarea pământului,
tăvălugi cu țepi (mașini), tăvălugi (unelte agricole
remorcate de tractor), tăietoare de gard viu
(mașini), tăietoare de bușteni, mașini de tuns
gazon, mașini de tuns animale, treierătoare,
tractoare de grădină pentru tunderea peluzelor,
tocătoare staționare electrice pentru pleavă,
tocătoare de paie (mașini), tocătoare de
baloți, tocătoare (unelte electrice pentru grădină
și gazon), tocătoare (unelte electrice pentru
gazon și grădină), tocătoare (mașini), suflante
electrice pentru curățarea gazonului, spray-
uri cu flacără pentru arderea vegetației,
semănători remorcate de tractoare, semănători
pentru mașini agricole, semănători de precizie
bob cu bob, semănătoare (unelte agricole),
vânturătoare, ventilatoare de aspirație pentru
transportul grăunților, ventilatoare de aspirație
pentru strângerea grăunților într-un singur
loc, ventilatoare de aspirație pentru aspirarea
grăunților, vaporizatoare (de insecticid) (mașini),
utilaje pentru integrarea substanțelor în sol
(utilaje agricole), utilaje de scarificare folosite
în grădini, utilaje agricole altele decât unelte
de mână acționate manual, utilaje agricole,
mașini de uscat fân, unelte pentru tuns
iarbă (mașini), echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, aparate de ridicare
și de înălțare, elevatoare și scări rulante,
mașini de împachetat, transportoare și benzi
rulante, mecanisme de deschidere și închidere,
alimentatoare de plicuri, alimentatoare oscilante
(mașini), alimentatoare pentru cazane de
mașini, alimentatoare radiale(mașini), aparate
de manipulare a pulberilor (mașini), aparate
de manipulare automată, aparate de stivuit
pentru dale, aparate de stivuit pentru
lingouri, aparate pentru recuperarea mingilor,
aparate pentru schimbarea anvelopelor, aparate
robotizate pentru manipularea materialelor, bene
autopropulsate, benzi rulante, bobine acționate
cu arc, bobine pentru furtun de aer (mecanice),
bobine pentru furtunuri de grădină, cu acționare
electrică, centuri pentru încărcarea paleților,
cabestante electrice pentru bărci cu vele,
costume exoscheletice, altele decât cele pentru
scopuri medicale, încărcătoare robotizate pentru
cuptoare de difuzie, încărcătoare frontale,
încărcătoare antiderapante cu direcție, mașini de
divizat, mașini de derulare, mașini de bătut colile
pentru oscilarea hârtiei în scopul așezării în stive,

mașini de bobinat, mașini de alimentare, mașini
de alimentare pentru prese, mașini automate
(industriale) pentru manipularea articolelor
poștale, mașini automate de împăturit rufe
pentru scopuri industriale, mașini automate
pentru încărcarea materialelor, manipulatoare
industriale (mașini), manipulatoare, aparate
de manipulare (încărcare și descărcare),
instalații pentru manipularea în vrac a
materialelor pulverulente, instalații pentru
manipularea în vrac a materialelor granulare,
graifăre pentru laminate (mașini), echipamente
pentru manipularea materialelor, dispozitive
pentru schimbarea paleților pentru mașini
unelte, dispozitive de încărcare pentru
ambalarea bunurilor, dispozitive de fixare a
pieselor de prelucrat (mașini), depaletizatoare
(mașini), mașini pentru încărcarea cuptoarelor,
mașini pentru încărcarea loturilor, mașini
pentru ridicarea greutăților, mașini pentru
sortarea loturilor, mașini pentru manipularea
încărcăturilor, mașini pentru introducerea de
obiecte în baloane, mașini pentru manipularea
produselor chimice, mașini de încărcare, mașini
de transport, mașini de stivuit, mașini de stivuit
(cu excepția încărcătoarelor cu furcă ), mașini
de sortare, altele decât cele pentru bani,
mașini de montat pneuri, mașini de pliat carton,
roboți de transport, roboți pentru alimentare cu
piese de prelucrat, roboți pentru manevrarea
barelor, roboți pentru transferul pieselor de
prelucrat, rampe sub formă de mașini, rampe
metalice de încărcare (mașini), roboți de
manipulare automatizați pentru încărcarea și
descărcarea de produse, poduri rulante, rampe
de încărcare, platforme mobile (electrice),
platforme de lucru cu acționare electrică,
platforme de lucru autopropulsate, platforme de
lucru la înălțime, platforme de încărcare pentru
vehicule, platforme hidraulice autopropulsate,
motoare de troliu, paletizoare, mașini pentru
transportul paleților, mecanisme robotice pentru
transportare, mese de poziționare xy (mașini),
mașini de sortat pentru industrie, trolii, mașini de
umplut, roți electrice pentru olărit, separatoare
de tablă (mașini), separatoare robotice, roți
de transmisie care includ lagăre (componente
ale mașinilor), role sub formă de componente
a liniilor de ambare (mașini), mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență
și salvare, pompe, compresoare și suflante,
roboți industriali, mașini și mașini-unelte pentru
tratarea materialelor și pentru fabricare, mașini
de pulverizat, aparate de distribuire automată,
aparate pentru aplicarea de pulberi pentru
mașini de tipărire, duze de combustibil, pompe
de combustibil, pompe de combustibil pentru
vehicule terestre, secerători, remorcate de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/04/2021

tractoare, încărcătoare cu cupa frontală pentru
tractoare, mașini de pulverizare pentru instalare
pe tractoare, combine, motoare cu combustie
pentru utilaje, unelte pentru ambalare (utilaje),
arcuri pneumatice pentru utilaje, frâne pentru
utilaje, utilaje de scarificare, propulsoare pentru
utilaje, utilaje de deszăpezire, sonete (utilaje),
mecanisme electrice de propulsie pentru utilaje,
utilaje pentru scos cioturi (mașini), utilaje
pentru sablare prin injecție, angrenaje cu melc
pentru utilaje, vârfuri de burghie pentru utilaje,
utilaje pentru compactarea deșeurilor (mașini),
dispozitive de antrenare pentru utilaje, șine din
cauciuc utilizate cu șenile pe utilaje agricole,
curea de transmisie de energie pentru utilaje
agricole, utilaje de modelat controlate numeric
de uz comercial, utilaje de excavare dirijabile
pentru deplasarea pământului săpat, utilaje de
forare dirijabile pentru deplasarea pământului
săpat, utilaje de absorbție pentru prelucrarea
substanțelor chimice, deflectoare (piese pentru
utilaje, motoare sau mașini), vârfuri de burghiu
de centrare sub formă de componente de
utilaje, tamburi centrifugi (piese pentru mașini),
conducte de alimentare pentru carburatoare,
instalații hidraulice de transport prin conducte,
branșament metalic pentru conducte (piese
pentru mașini), conducte metalice de branșare
(piese de motor), conducte de aer pentru
motoare cu reacție, racorduri metalice pentru
conducte (piese pentru mașini), roboți de alezaj
pentru repararea interiorului conductelor, mașini
de sudare cap la cap pentru conducte (acționate
cu gaz), cleme de strângere cu șuruburi
pentru conducte (piese pentru mașini), roboți de
alezaj pentru repararea interiorului conductelor
de canalizare, dispozitive de acționare care
încorporează un mecanism cu angrenaj pentru
supape de conducte.
11. Mașini de irigații pentru agricultură,
aspersoare automate pentru sistemele de irigații
agricole, dispozitive de pulverizare (instalații
automate) pentru irigații, aspersoare automate
pentru sistemele de irigații în horticultură,
difuzoare de irigație picătură cu picătură
(accesorii pentru irigații), robinete pentru
conducte, conducte pentru instalații sanitare,
instalații de conducte de apă, robineți pentru
conducte de apă, robinete pentru montarea
conductelor, filtre pentru conductele de apă,
conducte de scurgere pentru căzi, fitinguri pentru
conducte sanitare de apă, încălzitoare pentru
conducte de combustibil diesel, fitinguri de
siguranță pentru conducte de gaz, robinete de
amestecare pentru conducte de apă, accesorii
de siguranță pentru conducte de apă, supape
de siguranță pentru conductele de apă, fitinguri
de reglare pentru conducte de apă, armături de

scurgeri sanitare pentru conducte de scurgere,
aparate de supraveghere a presiunii (aparate
de siguranță pentru conducte de apă), supape
reductoare de presiune (aparate de siguranță)
pentru conductele de gaz, supape reductoare
de presiune (aparate de siguranță) pentru
conductele de apă, dispozitive de reglare care
constituie componente ale conductelor de apă,
plăci de protecție împotriva incendiilor instalate
în rețele de conducte, accesorii de siguranță
pentru aparatele de apă sau de gaz și pentru
conductele de apă sau de gaz, accesorii de reglaj
pentru aparatele de apă sau de gaz și pentru
conductele de apă sau de gaz.
12. Tractoare, tractoare horticole, tractoare
municipale, tractoare de remorcare, atelaje
pentru tractoare, remorci pentru tractoare,
tractoare electrice (vehicule), tractoare pentru
încărcături, șenile pentru tractoare, tractoare
de tuns gazon, vehicule terestre trase de
tractoare, tractoare folosite în scopuri agricole,
tractoare de grădină pentru transport, tractoare
ghidate automat (fără șofer) pentru manevrarea
materialelor, tractoare pentru remorcare și
piese structurale pentru acestea, anvelope
pentru utilaje de deszăpezire, remorci pentru
transportul de utilaje (vehicule), tamburi de frână
pentru vehicule, conducte de combustibil pentru
vehicule.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu utilaje de terasament, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
de terasament, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu utilaje de construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje de
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu utilaje agricole.

───────
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(210) M 2021 02837
(151) 07/04/2021
(732) VASCULARTE

INTERDISCIPLINAR CLINICS SRL,
STR. WASHINGTON NR. 48 A,
PARTER, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

VASCULARTE CLINICA DE
MEDICINĂ VASCULARĂ

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.11.25; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:vișiniu (Pantone
202C), gri (Pantone 877C), auriu (HEX
#967444)

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

44. Servicii de clinici medicale și de sănătate,
servicii specifice de ambulatoriu în domeniul
chirurgiei vasculare, metode terapeutice de
tratament și diagnostic.

───────

(210) M 2021 02838
(151) 07/04/2021
(732) MARIUS - EUGENIU

GĂLBENUŞĂ, STR MUSETESTI
NR. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

cers CENTRUL EUROPEAN
DE RESURSE PENTRU

SUSTENABILITATE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.05.01; 01.01.02; 01.01.10

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 1807
PC), negru (Pantone Neutral Black C),
alb

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 02839
(151) 07/04/2021
(732) DENIX INVEST S.R.L., SPLAIUL

INDEPENDENȚEI NR. 5, CAMERA
NR. 9, BL. 6, SC. A, ET. 1, AP. 4,
JUD. VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR. 152, SC. III, AP.
96, JUD. CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

NORDIS RESIDENCE
BUJORENI

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 07.01.24

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

clase:
36. Evaluări imobiliare, servicii imobiliare,
investiții imobiliare, servicii de agenții imobiliare,
afaceri imobiliare, finanțarea creditelor
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare, servicii imobiliare privind gestionarea
investițiilor imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
formare de consorții imobiliare, organizare
de închirieri imobiliare, consultanță privind
bunuri imobiliare, servicii de achiziții imobiliare,
servicii de împrumuturi imobiliare, acordare
de credite imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, estimări de proprietăți imobiliare,
evaluări de proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, asigurare de proprietăți

imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
gestionare de proprietăți imobiliare, planificare
de investiții imobiliare, servicii privind
afaceri imobiliare, brokeraj cu garanții reale
imobiliare, finanțare în domeniul proprietăților
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, administrare fiduciară de proprietăți
imobiliare, servicii de agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), organizarea finanțării
pentru credite imobiliare, gestiune financiară
a proiectelor imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, intermediere
de închirieri de proprietăți imobiliare, servicii
de brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii
de brokeraj de bunuri imobiliare, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, consiliere privind
investițiile în proprietăți imobiliare, colectarea
datoriilor aferente închirierii proprietăților
imobiliare, estimări financiare (asigurări, bănci,
proprietăți imobiliare), organizare de închirieri
(doar proprietăți imobiliare), servicii de
gestiune a investițiilor imobiliare, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), servicii
de consultanță privind proprietățile imobiliare,
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), achiziție de proprietăți imobiliare
(pentru terți), servicii de investiții în proprietăți
imobiliare, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), investiții de capital în proprietăți
imobiliare, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, acordarea de garanții
financiare pentru bunurile imobiliare, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de agenții de închiriere
de proprietăți imobiliare (apartamente), servicii
financiare privind proprietățile imobiliare și
clădirile, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii de căutare de
proprietăți imobiliare naționale, servicii financiare
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, evaluarea financiară a
proprietății personale și imobiliare, achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
de asigurări în domeniul proprietăților imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii de finanțare privind
dezvoltarea proprietăților imobiliare, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, servicii ale
agențiilor imobiliare de spații comerciale, servicii
de consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de cercetare privind
achiziția de proprietăți imobiliare, evaluare
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de cereri de despăgubire pentru proprietățile
imobiliare, servicii de consiliere privind deținerea
de proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, intermediere privind proprietatea
comună a unei proprietăți imobiliare, servicii de
asigurări cu privire la bunuri imobiliare, furnizare
de informații privind bunuri imobiliare și terenuri,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de clădiri, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, furnizare de informații
pe internet privind afacerile imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, selectare
și achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații industriale, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea spațiilor comerciale, servicii de
cesiune de contracte de închiriere a proprietăților
imobiliare, servicii de prelungire a contractelor
de închiriere pentru proprietăți imobiliare,
intermediere de contracte pentru arendarea
și închirierea de proprietăți imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
malluri de cumpărături, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru locații pentru
divertisment, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de clădiri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de terenuri, servicii de
agenție pentru vânzarea de proprietăți imobiliare
pe bază de comision, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul, servicii de listare
de proprietăți imobiliare pentru închirierea de
case și închirierea de apartamente, închirieri de
clădiri, evaluare de clădiri, leasing sau închiriere
de clădiri, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de clădiri cu apartamente, închirieri
tip leasing de clădiri, evaluări privind designul
de clădiri, agenții sau brokeraj de închiriere
de clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
complexe de clădiri, gestiune financiară de
proiecte de renovare de clădiri, întocmire de
rapoarte financiare privind finanțarea proiectelor
de clădiri.
37. Construirea de zone rezidențiale,
construcție de proprietăți rezidențiale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri

rezidențiale și comerciale, reparare și întreținere
de clădiri rezidențiale, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
servicii de consiliere privind renovarea
proprietăților imobiliare, renovarea clădirilor,
întreținerea clădirilor, restaurarea clădirilor,
curățare de clădiri, construcţie de fundații
pentru clădiri, demontare de clădiri, decorare de
clădiri, vopsire de clădiri, construcție de clădiri,
construcția de clădiri, consolidare de clădiri,
întreținere de clădiri, reparații de clădiri, renovare
de clădiri, izolarea clădirilor existente, restaurări
specializate de clădiri, construcții de clădiri
instituționale, construcții de clădiri comerciale,
construirea de clădiri multifamiliale, renovarea
și repararea clădirilor, renovarea și restaurarea
clădirilor, renovarea interioară a clădirilor,
amenajarea interiorului clădirilor companiilor,
curățarea industrială a clădirilor, izolare termică
a clădirilor, construcție de clădiri de apartamente,
servicii de construcții de clădiri, reparații și
întreținere de clădiri, aplicarea de tencuială
pe clădiri, reparații și renovări de clădiri,
construire de fundații pentru clădiri, aplicarea
de căptușeli pe clădiri, vopsire și decorare de
clădiri, construire de părți de clădiri, instalarea
pereților despărțitori pentru clădiri, prevenirea
pătrunderii prafului în clădiri, construcții și
reparații de clădiri, lucrări de reparații la clădiri,
servicii de renovare pentru clădiri, servicii de
redecorare de clădiri, montarea izolației termice
la clădiri, construcții și demolări de clădiri, servicii
de renovare a clădirilor, renovarea interioară
a clădirilor comerciale, montare de clădiri și
structuri prefabricate, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, curățare interioară și
exterioară de clădiri, prevenire și rectificare
de amplasamentul clădirii, servicii de consiliere
privind consolidarea clădirilor, servicii de
consiliere privind amenajarea clădirilor, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
supravegherea lucrărilor de demolare a
clădirilor, supravegherea lucrărilor de renovare
a clădirilor, furnizare de informații privind
curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind demolarea clădirilor, furnizare
de informații privind renovarea clădirilor,
instalare de echipamente pentru automatizarea
clădirilor, construcție de clădiri pe bază de
comandă, construirea de clădiri industriale și
pentru producție, servicii de informații privind
construcția de clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, servicii de
consultanță privind construcția de clădiri, servicii
de informații legate de renovarea clădirilor,
managementul proiectelor pe șantier privind
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construcția clădirilor, aplicarea de căptușeli
pentru repararea suprafețelor clădirilor, izolarea
ignifugă a clădirilor în timpul construcției,
inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor de
construcție), servicii de vopsire și decorare a
clădirilor, furnizare de informații online privind
construirea de clădiri, furnizare de informații
referitoare la construcția de clădiri, readaptare
a instalațiilor de aer condiționat din clădiri,
servicii de construcții referitoare la clădiri de
uz industrial, servicii de consiliere cu privire
la reparațiile la clădiri, întreținere și reparații
de componente și garnituri pentru clădiri,
curățare de clădiri cu birouri și de spații
comerciale, servicii de etanșare și servicii
de ștemuire de clădiri, furnizare de informații
privind curățarea părților exterioare ale clădirilor,
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, montare de
materiale izolante în clădiri, pe acoperișuri
și structuri, furnizare de informații privind
construire, reparare și întreținere de clădiri,
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte de construcții, servicii de
aplicare de acoperiri protectoare pe suprafețele
exterioare ale clădirilor.
42. Servicii de proiectare privind proprietățile
imobiliare, servicii de proiectare privind
proprietățile rezidențiale, servicii pentru
proiectarea de ansambluri rezidențiale,
planificare și proiectare de ansambluri
rezidențiale, proiectare de clădiri, proiectare
(design) de clădiri, proiectare de clădiri
industriale, amenajări interioare pentru clădiri,
proiectare a exterioarelor clădirilor, design de
clădiri de birouri, proiectare (design) pentru
extinderea clădirilor, servicii de proiectare a
clădirilor, servicii pentru designul de clădiri
industriale, servicii de inspecție pentru clădiri
(expertize), cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, servicii de proiectare pentru
interiorul clădirilor, servicii de consultanță privind
proiectarea clădirilor, servicii de proiectare
pentru interioarele de clădiri, monitorizarea
activităților care influențează mediul în
clădiri, cercetare tehnologică pentru industria
construcțiilor de clădiri, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri industriale, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri cu birouri.

───────

(210) M 2021 02840
(151) 07/04/2021
(732) ELEONORA SCARLET-RITTER,

SAT. COLUN NR. 21, JUD. SIBIU,
COM. PORUMBACU DE JOS,
SIBIU, ROMANIA

(540)

Gruiul Colunului

(531) Clasificare Viena:
03.03.02; 03.03.15; 27.05.01; 27.05.08

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, organizare de conferințe, expoziții cu
scop educaţional, cultural sau de divertisment
și concursuri, servicii educative și de instruire,
servicii de ateliere recreative (divertisment).
43. Servicii de cazare temporară, servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, servicii de restaurant și bar, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri.

───────
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(210) M 2021 02841
(151) 07/04/2021
(732) CAMPUS MEDIA TV S.R.L, STR.

DR. STAICOVICI NR. 75, FORUM
2000 BUILDING, FAZA I, ETAJ
5, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

calitatea aerului

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.04.01

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 02842
(151) 07/04/2021
(732) SC GOURMET PIZZA ITALY SRL,

STR. STEFAN CEL MARE, NR. 13,
JUD. BACAU, BACAU, 600358,
BACĂU, ROMANIA

(540)

Gourmet Pizza

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 26.01.02; 26.05.01; 27.05.01;
27.05.08; 25.01.25; 01.15.05; 11.01.10

(591) Culori revendicate:auriu (RAL 1036),
alb

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 02843
(151) 07/04/2021
(732) OH KIMONO SHOP SRL, STR.

GRIGORE IONESCU NR. 63,
CAMERA 1, BL. 173, SC. 2, ET. 4,
AP. 42, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Oh Kimono

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. 16 Hârtie şi carton, materiale şi mijloace
pentru decorare şi artă, obiecte de artă şi figurine
din hârtie şi carton şi machete arhitectonice,
produse de imprimerie, papetărie şi rechizite
şcolare, materiale pentru filtrare din hârtie,
sacoşe şi articole pentru ambalare, împachetare
şi depozitare din hârtie, carton sau plastic.
24. Materiale textile, produse textile şi
înlocuitori, produse de filtrare din material
textil, materiale textile din alfa, ambalaje
din material textil pentru cadouri, articole
din materiale textile pentru şaluri şi eşarfe
(yashmagh) pentru acoperirea capului, articole
individuale confecţionate din materiale textile
lipite de materiale cauciucate, articole individuale
confecţionate din materiale textile lipite de
materiale plastice, articole individuale realizate
din materiale plastice neţesute, articole
individuale realizate din materiale plastice
ţesute, articole laminate din piese textile, cu
proprietăţi izolante, articole neţesute (textile),
articole textile imprimate individuale, articole
textile la bucată (acoperite cu poliuretan) pentru
confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte
impermeabile, articole textile la bucată pentru
confecţionarea cuverturilor de pat, articole textile
la bucată pentru fabricarea mobilierului tapiţat,
articole textile la bucată realizate din materiale
plastice, articole textile la bucată pentru
scopuri de mobilare, articole textile la bucată
folosite pentru confecţionarea pantofilor, articole
textile la bucată folosite pentru confecţionarea
îmbrăcăminţii de protecţie, articole textile
la bucată pentru confecţionarea cizmelor,
articole textile la bucată pentru confecţionarea
draperiilor, articole textile la bucată pentru
confecţionarea feţelor de pernă, articole textile la
bucată pentru confecţionarea filtrelor industriale,
articole textile la bucată pentru confecţionarea
prosoapelor, articole textile la bucată pentru
confecţionarea îmbrăcăminţii, articole textile la
bucată pentru producţia confecţiilor, articole
textile la bucată pentru îmbrăcăminte, articole
textile sintetice la bucată, articole transpirabile
confecţionate din materiale textile fixate cu
cauciuc, articole transpirabile confecţionate din
materiale textile fixate cu materiale plastice,
batiste care sunt bucăţi din material textil,
postav pentru masă de biliard, brocarturi,
ţesături de bumbac, calico (ţesături), canava
(ţesături), canava (ţesături) pentru tapiserie
sau broderie, ţesături pentru capitonare,
catifea, chingi tensionate pentru tapiţerie, crep
(ţesături), pânză de cânepă, ţesături de cânepă,
căptuşeli pentru perdele, căptuşeli textile pentru

articole care servesc la acoperirea capului,
căptuşeli textile pentru îmbrăcăminte, căptuşeli
textile în produse, crepon, damasc (ţesături),
deşeuri textile folosite la fabricarea hârtiei,
dubluri din materiale textile la bucată, dubluri
(ţesături) interioare, dublură (ţesături), fetru,
fetru (materiale textile), finet, flanel (ţesătură),
flanele confecţionate din copolimeri, flanele
confecţionate din poliester, flanele confecţionate
din polipropilenă, foi de pânză groasă de
cânepă pentru protecţie, folii de plastic pentru
fabricarea hainelor de unică folosinţă, folii
de plastic pentru fabricarea aşternuturilor de
unică folosinţă, folii de plastic pentru fabricarea
pelerinelor de unică folosinţă, fulare (ţesături),
ţesături din mătase pentru şabloane de imprimat,
ţesături de in, pânză de iută, ţesături de iută,
jerseu (material), ţesături pentru lenjerie, ţesături
de lână, marabu (ţesături), material pentru
marginile saltelelor tatami, ţesături de mătase,
întărituri, mătase artificială, materiale având
la bază lână filată (ţesături), materiale care
înlocuiesc textilele, confecţionate din materiale
sintetice, materiale buclate tricotate din fibre
chimice, materiale combinate pe bază de
lână, materiale compozite textile, materiale
cu imprimeuri, materiale căptuşite cu polimer,
materiale de caşmir, materiale de mătase,
materiale de tapiţerie, materiale de tapiţerie
ignifuge, materiale din catifea reiată, materiale
din denim, materiale din fibre mixte, materiale din
fire de lână, materiale din fire şi fibre regenerate,
materiale din in, materiale din lână, materiale
din resturi de bumbac, materiale folosite
pentru fabricarea îmbrăcămintei, materiale
folosite în confecţionarea hainelor, materiale
impermeabile, materiale impermeabile folosite
la fabricarea mănuşilor, materiale impermeabile
folosite la fabricarea jachetelor, materiale
impermeabile folosite la fabricarea pantalonilor,
materiale impermeabile folosite la fabricarea
pălăriilor, materiale neţesute, materiale pentru
broderie tăiate în prealabil, materiale pentru
capitonare, materiale pentru costume, materiale
pentru dubluri interioare, materiale pentru fagure
(textile), materiale pentru intarsii din pânze
neţesute, materiale pentru perdele ca articole
textile, materiale pentru realizarea accesoriilor
textile pentru mobilier, materiale pentru serigrafie
pentru industria sticlei, materiale pentru tapiţerii,
materiale pentru învelirea pernelor, materiale
plastice (înlocuitori de ţesături), materiale
rezistente la căldură (altele decât pentru izolaţie),
materiale spongioase pentru uz textil, materiale
ţesute pentru canapele, materiale ţesute pentru
confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte,
folosite în camere sterilizate, materiale ţesute
pentru fotolii, materiale ţesute pentru mobilier,
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materiale textile (articole textile sub formă
de sul), materiale textile ca piese textile
confecţionate din amestec de fibre, materiale
textile ca piese textile pentru utilizare la peticire,
impermeabile, materiale textile căptuşite folosite
la fabricarea articolelor din piele, materiale textile
căptuşite folosite la fabricarea geamantanelor,
materiale ţesute pentru perne, materiale
ţesute sub formă de plasă, materiale textile
elastice pentru îmbrăcăminte, materiale textile
folosite la fabricarea branţurilor de încălţăminte,
materiale textile din ţesături elastice, materiale
textile din fibre organice, cu excepţia celor
pentru izolare, materiale textile folosite la
fabricarea aşternuturilor, materiale textile folosite
la fabricarea draperiilor, materiale textile
folosite la fabricarea mobilierului, materiale
textile folosite la fabricarea îmbrăcăminţii
sportive, materiale textile folosite la fabricarea
încălţămintei, materiale textile folosite în
fabricarea articolelor pentru pat, materiale
textile folosite în fabricarea paturilor, materiale
textile impermeabile, materiale textile la bucată,
materiale textile mixte din fire elastice, materiale
textile întărite cu plastic, materiale textile
neţesute confecţionate în principal din hârtie,
materiale textile neţesute din fibre naturale,
materiale textile neţesute din fibre sintetice,
materiale textile pentru confecţionarea hainelor
de stradă pentru bărbaţi, materiale textile
neţesute tratate la cald, materiale textile
neţesute, din polipropilenă, materiale textile
pentru confecţionarea păturilor, materiale textile
pentru încălţăminte, materiale textile pentru
confecţionarea de articole de îmbrăcăminte,
materiale textile pentru costume, materiale
textile pentru cămăşi, materiale textile pentru
lenjerie, materiale textile pentru producţia de
îmbrăcăminte, materiale textile (produse din
material textil) din fibră de carbon, materiale
textile (produse), materiale textile pentru
confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte,
materiale textile pentru confecţionarea hainelor
de stradă pentru femei, materiale textile
pentru tapiţerii, materiale textile reprezentând
piese textile utilizate la broderii, materiale
textile reprezentând piese textile utilizate în
producţie, materiale textile ţesute pentru tapiţerii,
materiale textile ţesute cu proprietăţi de protecţie
împotriva razelor electromagnetice, materiale
textile utilizate drept căptuşeală pentru articole
de
îmbracaminte, materiale textile utilizate la
fabricarea jerseelor, materiale textile utilizate la
confecţionarea genţilor, materiale textile utilizate
la fabricarea portmoneelor, materiale textile
vândute la set pentru fabricarea monştrilor
de jucărie, materiale textile ţesute pentru

aşternuturi, mochetă (ţesături), moleschin,
moleschin (ţesătură) muselină (ţesătură din
bumbac sau mătase pentru perdele), pânză
folosită la broderie (canava), pânză folosită la
tapiserie (canava), pânză groasă de cânepă,
pânză pentru broderii, pânză întinsă pentru
brodare, pânze confecţionate din fibre sintetice
(cu excepţia celor pentru izolare), pânze
de modelare pentru utilizare în industria de
fabricare a hârtiei, pânze din lână ţesute
sub formă de plasă, pânze elastice tricotate
pentru articole de îmbrăcăminte sportive, pânze
elastice tricotate pentru corsaje, pânze elastice
tricotate pentru lenjerie intimă de damă, pânză
specială pentru mesele de biliard, pânză ţesută
cu căptuşeală din poliuretan permeabil la
aer pentru îmbrăcăminte impermeabila, pânză
ţesută cu căptuşeală din poliuretan permeabil la
aer, produse confecţionate din fetru, pânzeturi
ornamentate cu motive geometrice sau florale,
pâslă ţesută, produse din material textil la
bucată, produse textile la bucată din bumbac,
produse textile pentru confecţionarea articolelor
de îmbrăcăminte, pânză de sac, role de pâslă,
site (ţesături din fire textile), stofe din păr
(ţesături), suluri de materiale textile, şeviot
(ţesături), tafta (ţesătură), ţesături din amestec
de bumbac şi cânepă, ţesături din amestec de
cânepă şi lână, ţesătură din dantelă tricotată,
ţesături din amestec de cânepă şi mătase,
ţesături din amestec de lână şi bumbac, ţesături
din amestec de mătase şi lână, ţesături din
amestec de mătase şi bumbac, ţesături din
amestec pe bază de cânepă, ţesături din
amestec pe bază de mătase, ţesături din
bumbac, ţesături din dantelă, ţesături din fibre
semisintetice, ţesături din fibre utilizate pentru
confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte,
ţesături din fibre utilizate pentru confecţionarea
căptuşelilor pentru genţi, ţesături din fire de
cauciuc îmbrăcate în fire textile (de uz textil),
ţesături din fire de cânepă, ţesături din fire
sintetice, ţesături din in, ţesături din lână folosite
la fabricarea costumelor, ţesături din lână folosite
la fabricarea jachetelor, ţesături din lână folosite
la fabricarea paltoanelor, ţesături din lână folosite
la fabricarea pantalonilor, ţesături folosite pentru
producţia de îmbrăcăminte, ţesături mixte pe
bază de bumbac, ţesături întărite (textile),
ţesături pentru cămăşi, ţesături pentru lenjerie,
ţesături pentru mobilier sub formă de articole
textile individuale, ţesături pentru realizarea
de articole de îmbrăcăminte, ţesături presate
utilizate în industria de fabricare a hârtiei, ţesături
pentru îmbrăcăminte, ţesături tricotate din fire
de mătase, ţesături tricotate din fire de bumbac,
ţesături tricotate din fire de lână, tricoturi
(materiale), ţesături de viscoză, materiale textile
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ca piese textile pentru utilizare la tapiserie,
materiale textile care cont in fibre anorganice,
materiale textile care imită piei de animale,
materiale textile cauciucate, materiale textile
confecţionate din fibre acrilice, cu excepţia celor
pentru izolare, materiale textile confecţionate din
materiale sintetice, materiale textile căptuşite,
materiale textile căptuşite folosite la fabricarea
articolelor de îmbrăcăminte.

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte şi
părţi ale acesteia încălţăminte şi articole
pentru acoperirea capului, articole pentru
acoperirea capului, articole de îmbrăcăminte
purtate în timpul exerciţiilor de judo, articole
de îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului
liber, articole de îmbrăcăminte pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru călărie
(altele decât pălăriile de călărie), articole de
îmbrăcăminte pentru domnişoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecţionate din imitaţie
de piele, articole de îmbrăcăminte din
imitaţie de piele, articole de îmbrăcăminte
impermeabile, articole de îmbracaminte din
mătase, articole de îmbrăcăminte modelatoare,
articole de îmbrăcăminte pentru atletism,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
articole de îmbrăcăminte pentru patinaj artistic,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcă minte pentru triatlon, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor, articole
de îmbrăcăminte pentru golf, cu excepţia
mănuşilor, articole de îmbrăcăminte religioase,
articole de îmbrăcăminte cu protecţie solară,
articole de îmbrăcăminte de exterior pentru
bebeluşi, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din caşmir, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru dans, articole de îmbrăcăminte pentru
teatru, articole de îmbrăcăminte purtate în timpul
luptelor grecoromane, articole purtate în jurul
gâtului, articole vestimentare pentru bărbaţi,
ascoturi (cravate), halate de baie, slip bărbătesc
de baie, bandane, baticuri, baticuri de purtat la
gât, baticuri de pus pe cap, batiste de buzunar,
bavete cu mâneci, nu din hârtie, bavete din
material plastic pentru sugari, bavete din pânză,
bavete pentru copii (nu din hârtie), bavete, cu
excepţia celor din hârtie, bentiţe de gât (părţi de
articole de îmbrăcăminte), bentiţe de protecţie
pentru urechi, bentiţe şi manşete absorbante,
bentiţe şi manşete absorbante pentru tenis,
benzi antiperspirante pentru încheietură, benzi

de susţinere pentru obi (obiage), benzi pentru
încheietura mâinii, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze albe de spital, bluze cu
glugă, bluze cu guler pe gât, bluze cu guler
înalt, bluze de antrenament, bluze de trening,
blănuri, blănuri (îmbrăcăminte), bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze şi şorturi
pentru sport, bluziţe pentru bebeluşi, bluzoane,
bluzoane de pânză groasă, boa (eşarfe din
pene), body-uri purtate de dansatori, bolerouri,
brâie pentru chimonouri (koshihimo), brâie
(îmbrăcăminte), brâie pentru smoching, bretele
de susţinere pentru ciorapi, bretele pentru
bărbaţi, bretele pentru imbracaminte, broboade
(articole de îmbrăcăminte), brâu lat pentru
chimono (obi), brâuri (imbracaminte), burka,
bumuzuri, burtiere pentru femei însărcinate
(articole de îmbrăcăminte), caftane, caftane
(mantale lungi de gală), cagule pentru schiori,
căciuli tip cagulă, cămăşi, cămăşi care se
poartă fără cravată, camasi cu mâneca lunga,
cămăşi cu mânecă scurtă, cămăşi cu guler
fără nasturi, cămăşi de costum, cămăşi cu
nasturi, cămăşi de tip hawaian cu nasturi în
faţă, cămăşi de vânătoare, cămăşi din catifea
reiată, cămăşi din fibre de ramie, cămăşi din
materiale ţesute, cămăşi din tricot, cămăşi
hawaiene, cămăşi matlasate de uz sportiv,
cămăşi pentru camuflaj, cămăşi pentru costum,
camizole de noapte, cape, cape şi pelerine,
capoate, cardigane, centuri cu buzunar pentru
bani (îmbrăcăminte), cămăşi pentru pescari,
cămăşi pentru gravide, cămăşi purtate peste
îmbrăcăminte, cămăşi rezistente la vânt, cămăşi
sport care absorb umezeala, cămăşi stil sport,
cămăşi şi furouri, căptuşeli confecţionate (piese
vestimentare), căşti de protecţie contra, frigului
pentru urechi (articole de îmrăcăminte), centuri
de piele, centuri din materiale textile, centuri
din materiale textile (îmbrăcăminte), centuri din
piele sintetică, chador, chaparajos (pantaloni
stil cowboy), cheongsam (rochii tradiţionale
chinezeşti), chimonouri, chimonouri japoneze,
chimonouri lungi (nagagi), ciorapi, ciorapi 3/4,
ciorapi antiperspiranţi, ciorapi de atletism, ciorapi
până la genunchi cu bandă elastică, haine de
lucru, haine de stradă, haine de ploaie, haine
de stradă pentru copii, haine de stradă pentru
bărbaţi, haine de stradă pentru femei, haine
de stradă pentru fete, haine de stradă pentru
băieţi, haine din denim pachete, pardesie etc.),
haine din lână, haine impermeabile de purtat
în aer liber, haine pentru copii, haine tip parka,
haine şi jachete de blană, haine tricotate, halate
de baie, halate de baie cu glugă, halate de
casă, halate de laborator, halate de plajă, halate
pentru botez, halate pentru frizerii bărbăteşti,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/04/2021

halate pentru gravide, hanorace, hanorace
cu glugă, hanorace sport, helănci, hijaburi,
îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte din in,
îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte din piele,
îmbrăcăminte dintr-o singură piesă pentru sugari
şi copii mici, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activităţi în
aer liber, îmbrăcăminte japoneză tradiţională,
îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi copii,
îmbrăcăminte pentru nou născuţi, îmbrăcăminte
pentru gravide, îmbrăcăminte pentru sport,
impermeabile, indispensabili, jachete, izmene,
jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, jachete casual, jachete coreene de
exterior, purtate peste articolele vestimentare de
bază (magoja), jachete cămaşă, jachetă scurtă
purtată peste kimono (haori), îmbrăcăminte
rezistentă la ploaie, îmbrăcăminte tip body
pentru sugari şi copii mici, îmbrăcăminte
ţesută, îmrăcaminte cu protecţia contra vântului,
încălzitor de găt, învelitoare de şosete în stil
japonez (de purtat peste tabi), jachete cu
două feţe, jachete de antrenament, jachete de
blană, jachete de călărie, jachete de safari,
jachete de seară, jachete de stradă, jachete de
tenis, jachete de trening, jachete din bumbac,
jachete din denim, jachete (îmbrăcăminte),
jachete impermeabile, jachete lungi, jachete
matlasate (articole vestimentare), jachete pentru
femei, jachete pentru bărbaţi, jachete, mantouri,
pantaloni şi veste pentru femei şi bărbaţi, jachete
safari, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete
sport, jerseuri (îmbrăcăminte), khimaruri, jiletci,
kilturi (fuste scoţiene din tartan), lenjerie intimă
şi de noapte, manşete (îmbrăcăminte), mantouri,
măşti de faţă (îmbrăcăminte), măşti de faţă
(articole de modă), muu muu (rochii hawaiiene
largi, cu modele multicolore), niqaburi, paltoane,
pantalona şi pentru bebeluşi, pantaloni, pelerine
de damă, ponchouri, rochii de gală pentru femei,
rochii de bal, robe (robe tradiţionale), sarafane,
saronguri, seturi de maiouri şi şorturi (articole
vestimentare), trenciuri, tricoturi (îmbrăcăminte),
vestă coreea tradiţională de bază pentru femei
(baeja).

35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, abonament la un pachet media
de informaţii, achiziţionare de produse şi servicii
pentru alte firme, achiziţii de produse în numele
societăţilor terţe, administrarea comercială a
licenţelor produselor şi a serviciilor pentru terţi,
administrarea vânzărilor, servicii de agenţii de
import-export, analiză de preţ, servicii de comerţ
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
şi accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerţ cu amănuntul de opere de artă furnizate

de galerii de artă, servicii de comerţ cu
amănuntul cu privire la produse de papetărie,
servicii de cormerţ cu amănuntul cu privire la
software de calculator, servicii de comerţ cu
amănuntul prin comenzi poştale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu căni şi pahare,
închiriere de standuri de vânzare, activităţi
publicitare, în special cu privire la reţele
de telematică şi de telefonie, actualizarea
informaţiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzării de
produse şi servicii ale terţilor, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, postare de afişe
publicitare, administrare în materie de activităţi
de marketing, afişare de anunţuri publicitare
pentru pentru terţi, agenţii de publicitate,
agenţii de relaţii cu publicul, analiză impactului
publicităţii, analiza reacţiei la publicitate
şi cercetare de piaţă, analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate, asistenţă
comercială cu privire la imaginea'comercială,
asistenţă pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, asistenţă
privind comerţul produselor, în cadrul unui
contract de franciza, asistenţă în afaceri
privind identitatea corporativă, asistenţă în
domeniul comercializării produselor, asistenţă
în materie de management pentru promovarea
afacerilor, campanii de marketing, colectarea
de informaţii privind publicitatea, compilare
de anunţuri publicitare, compilare de anunţuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web,
compilare de anunţuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe internet, compilare
de anunţuri publicitare pentru utilizare pe
internet, compilare de anunţuri publicitare pentru
utilizarea pe pagini web de internet, compilare
de reclame pentru pagini web pe internet,
compilare de statistici privind publicitatea,
căutare de sponsorizare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, concepere
de material publicitar, consultanţă cu privire la
căutarea de sponsori, consultanţă în domeniul
managementului afacerilor şi al marketingului,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, creare de texte
publicitare, creare de texte publicitare şi în
scop promoţional, crearea materialului publicitar,
derularea campaniilor promoţionale pentru
întreprinderi comerciale, dezvoltare de campanii
promoţionale, dezvoltare de concepte de
marketing, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale,
dezvoltare de concepţii de publicitate, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de strategii
şi concepte de marketing, dezvoltarea şi
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implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, difuzarea de date privind
publicitatea, editare post-producţie de publicitate
şi reclame, editare şi actualizare de texte
publicitare, estimări pentru marketing, evaluare a
impactului publicităţii asupra publicului, expoziţii
comerciale şi servicii expoziţionale, furnizare
şi închiriere de spaţiu, timpi şi mijloace de
publicitate, furnizare de informaţii de marketing
în afaceri, furnizare de informaţii privind
marketingul, indexare web în scop comercial sau
publicitar, informaţii de marketing, intermediere
de contracte de publicitate şi promovare pentru
alte persoane, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, închiriere spaţiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare şi
a presei, intermediere publicitară, intermediere
publicitară în cinematografe, lipirea de afişe
publicitare, management promoţional pentru
persoane celebre, management promoţional
pentru personalităţi sportive, marketing afiliat,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de baza de date, marketing de
produse, marketing de produse şi servicii
pentru alte persoane, întocmire de planuri de
marketing, marketing de referinţă, întocmire de
rapoarte de marketing, întocmirea de texte de
publicitate comercială, întocmire de reclame,
marketing destinat unui anumit scop, marketing
digital, marketing direct, marketing financiar,
marketing imobiliar, marketing pe internet,
marketing pentru evenimente, marketing prin
telefon, marketing promoţional, marketing în
cadrul publicarii de software, mostre de
produse, negociere de contracte de publicitate,
optimizarea motoarelor de căutare, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, optimizarea traficului pe site,
(organizarea de) trageri la sorţi cu premii în
scopuri publicitare, organizare de lansări de
produse, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare şi coordonare
de evenimente de marketing, organizare
şi coordonare de evenimente promotionale
de marketing pentru terţi, organizare şi
plasare de reclame, organizare şi realizare
de evenimente promotionale, organizare şi
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, organizarea de trageri la sorţi
cu premii în scopuri promotionale, planificare
de strategii de marketing, plasare de reclame,
plasarea de anunţuri publicitare pentru terţi,
prezentări de produse şi servicii de afiş are
a produselor, pregătire de anunţuri publicitare
personalizate, în folosul terţilor, pregătire de
anunţuri publicitare, pregătire de campanii

publicitare, pregătire de documente publicitare,
pregătire de liste de adrese poştale pentru
servicii de publicitate directă prin poştă (cu
excepţia comercializării), pregătire de materiale
promotionale şi de comercializare pentru terţi,
pregătire de publicaţii publicitare, pregătire şi
plasare de anunţuri publicitare de exterior
pentru terţi, pregătire şi plasare de anunţuri
publicitare pentru terţi, pregătire şi realizare
de planuri şi concepte media şi de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, pregătirea şi distribuirea reclamelor,
prezentare de firme pe internet şi în alte
medii de comunicare, prezentare de firme şi
produse şi servicii ale acestora pe internet,
producţie de publicitate televizata si radiofonica,
producţie de clipuri publicitare, producţie de
clipuri publicitare pentru radio, producţie de
emisiuni de teleshopping, producţie de material
publicitar, producţie de material publicitar vizual,
producţie de material publicitar şi anunţuri
publicitare, producţie de materiale publicitare,
producţie de reclame cinematografice, producţie
de programe de teleshopping, producţie de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producţie de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producţie de înregistrări de sunet
în scopuri publicitare, producţie de înregistrări
video în scopuri de marketing, producţie de
înregistrări video în scopuri publicitare, producţie
de reclame radio, producţie şi distribuţie de
reclame la radio şi la televiziune, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, proiectare de studii de marketing,
promovare a vânză rilor de produse din industria
modei prin articole promoţionale în reviste,
promovare a vânzărilor de produse şi servicii ale
terţilor prin evenimente promoţionale, promovare
a vânzărilor pentru terţi prin programe de
timbre comerciale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare computerizată
de afaceri, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, promovare de competiţii şi
evenimente sportive, promovare de concerte
muzicale, promovare de evenimente speciale,
promovare de produse şi servicii ale altor
persoane prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, promovare de produse şi
servicii pentru terţi, promovare (publicitate) de
concerte, promovare (publicitate) de călătorii,
promovare de produse şi servicii ale terţilor
prin intermediul anunţurilor publicitare pe
pagini de internet, promovare de produse
şi servicii ale terţilor prin intermediul unui
program preferenţial pentru clienţi, promovare
de produse şi servicii ale terţilor prin programe
de cârduri de reduceri, promovare de produse
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şi servicii ale terţilor printr-un program de
cârduri cu premii de fidelitate, promovare
de produse şi servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
şi servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internationale, promovare de servicii
de asigurare, in numele unor terţi, promovare
de servicii financiare şi de asigurări, în numele
terţilor, promovare online de reţele informatizate
şi pagini web, promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea avantajelor
tehnologiilor de iluminat cu eficienţă energetică
în rândul specialiştilor din domeniul iluminatului,
promovarea comercială, promovarea desenelor
altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, promovarea operelor de artă ale
altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin internet, promovarea produselor
şi serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-şi asocia produsele şi serviciile
cu activităţi sportive, promovarea produselor
şi serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-şi asocia produsele şi serviciile
cu competiţii sportive, promovarea produselor
şi serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-şi asocia produsele şi
serviciile cu programe de premiere, promovarea
produselor şi serviciilor terţilor prin programe
tip teleshoping, promovarea serialelor (filme)
pentru terţi, promovarea vânzarii de servicii
(în numele terţilor) prin reclame publicitare,
promovarea , vânzărilor, promovarea vânzărilor
la puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, promovarea vânzărilor pentru
terţi, publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicare de materiale promoţionale, publicare
de materiale publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicare de materiale şi
texte publicitare, publicare de texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicarea de broşuri
publicitare, publicitar (pregătirea de texte -
e), publicitate, publicitate cu răspuns direct,
publicitate de tip pay-per-click (ppc), publicitate
în domeniul turismului şi călătoriilor, publicitate
în presa de interes generalşi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, publicitate on-
line într-o reţea informatizată, publicitate oniine,
publicitate pentru bunurile şi serviciile altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vizualizeze şi să compare în mod convenabil

bunurile oferite de respectivii comercianţi,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate pentru produsele
altor comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor
să vadă şi să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianţi, publicitate
pentru site-urile web ale firmelor, publicitate
pentru terţi pe internet, publicitate prin internet
pentru vânzare de automobile, publicitate prin
bannere, publicitate prin intermediul mediilor
electronice şi îndeosebi prin internet, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afişare, publicitate prin intermediul reţelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
prin transmisia de publicitate oniine pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice, publicitate
promoţională desfăşurată prin telefon, publicitate
promoţională pentru proiecte de explorare,
publicitate promoţională privind practica în
formarea filozofică, publicitate promoţională
privind pregătirea în filozofie, publicitate radio
şi de televiziune, publicitate radiofonică,
publicitate referitoare la produse farmaceutice
şi de imagistică in vivo, publicitate televizată,
publicitate şi marketing, publicitate şi reclamă,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei, reactualizarea materialelor
publicitare, realizare de anunţuri publicitare
pentru terţi, realizare de broşuri publicitare,
realizare de material publicitar, realizare de
materiale publicitare, realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare, realizarea de benzi
video, discuri în format video şi înregistrări
audiovizuale cu caracter promoţional, redactare
de scenarii pentru scopuri publicitare, redactare
de texte publicitare, redactări de texte publicitare,
regie de film pentru filme publicitare, reproducere
de material publicitar, servicii ale camerei de
comerţ pentru promovarea comerţului, servicii
ale camerelor de comerţ pentru promovarea
afacerilor, servicii de administrare a comunităţilor
oniine, servicii de agenţie de marketing, servicii
de agenţie de publicitate, servicii de agenţie
pentru promovarea personalităţilor sportive,
servicii de agenţii de modele, servicii de
agentii de modele pentru promovarea vânzărilor,
servicii de agenţii de modele privind promovarea
vânzărilor, servicii de agenţii de modele
referitoare la publicitate,
servicii de agenţii de modele în scopuri
publicitare, servicii de anunţuri clasificate,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing si promovare, servicii de
fidelizare, motivare şi recompensare, servicii
de anunţuri în scopuri publicitare, servicii
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de comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii
de corelare a reţelelor de publicitate oniine
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, servicii de creare de mărci,
servicii de creare de mărci (publicitate şi
promovare), servicii de dezvoltare de planuri
creative de marketing, servicii de cumpărare
de media, servicii de editare de publicitate,
servicii de editare de texte publicitare, servicii de
franciză pentru asistenţă de marketing, servicii
de evaluare a mărcilor, servicii de grafică
publicitară, servicii de identitate corporativă,
servicii de informaţii privind publicitatea, servicii
de lansare de produse, servicii de marketing,
servicii de layout în scopuri publicitare, servicii de
marketing comercial, servicii de marketing direct,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
reţelelor digitale, servicii de marketing prin
telefon (nu pentru vânzări), servicii de
marketing privind motoarele de căutare, servicii
de marketing promoţional folosind mijloace
audiovizuale, servicii de marketing în domeniul
călătoriilor, servicii de marketing în domeniul
optimizării
traficului pe site-uri web, servicii de marketing în
domeniul restaurantelor, servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii de marketing în
legătură cu evenimente de sporturi electronice,
servicii de merchandising, servicii de modele în
scop publicitar sau de promovare a vânzărilor,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de poziţionare a mărcilor, servicii de prezentare
a produselor către public, servicii de promovare,
servicii de promovare a afacerilor prestate
prin telex, servicii de promovare a afacerilor,
furnizate prin telefon, servicii de promovare a
vânzărilor, servicii de promovare a vânzărilor
pentru terţi, servicii de promovare comercială,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare în legătură
cu evenimente de sporturi electronice, servicii de
publicitate, servicii de promovare şi publicitate,
servicii de publicitate comercială legate de
francizare, servicii de publicitate constând din
panouri cu două feţe purtate pe umeri de
persoane, servicii de publicitate de exterior,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate exterioară, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la radio
şi la televizor, servicii de publicitate furnizate
florarilor, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, servicii de
publicitate oferite de o agenţie specializată în
publicitate prin radio şi televiziune, servicii de
publicitate privind industria turismului, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, servicii de

publicitate în legătură cu eventimente de sporturi
electronice, servicii de publicitate în presă,
servicii de publicitate pentru arhitecţi, servicii de
publicitate pentru promovarea brokerajului de
acţiuni şi de alte titluri de valoare, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea comerţului
electronic, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenţei sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afişate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
privind automobilele, servicii de publicitate
privind industria automobilelor, servicii de
publicitate privind lucrări publice, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, servicii de publicitate privind
sectoarele de transport, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate.

───────

(210) M 2021 02844
(151) 07/04/2021
(732) SC COMPLET THERAPY SRL,

STR. SIMION BARNUTIU. NR
19, BIROU 2, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, 410001, BIHOR,
ROMANIA

(540)
HOME THERAPY

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

10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament pentru exerciții fizice,
articole ortopedice, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj.

───────
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(210) M 2021 02845
(151) 07/04/2021
(732) ANDREI POPA, ALE. SLT. P.M.

DRAGOS MLADINOVICI, NR. 7,
BL. R17, SC. 1, AP. 29, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DOR de VIN

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 26.15.25; 27.05.01; 27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
42. Servicii IT.

───────

(210) M 2021 02846
(151) 07/04/2021
(732) COMPANIA OMAR-FADI IMPEX

SRL, STR. GIUSEPPE VERDI,
NR.19, JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

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

(540)
Master Sandwich

Pizza & Panini
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de pizzerii.

───────

(210) M 2021 02847
(151) 07/04/2021
(732) MARIUS - EUGENIU

GĂLBENUŞĂ, STR MUSETESTI
NR 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

(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, produse lactate
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și înlocuitori, supe și baze de supă, extracte din
carne.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de patiserie îngheţate) și șerbeturi.
32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, ape.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul 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).
41. Servicii de degustare de vinuri (servicii de
divertisment), divertisment de tipul degustărilor
de vinuri, furnizare de activități culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
informații în materie de recreere, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de congrese și
de conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de petreceri, organizare
și coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri recreative.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi.

───────

(210) M 2021 02848
(151) 07/04/2021
(732) BADOPS S.R.L., ALEEA BARAJUL

LOTRU, NR. 11, BL. M4A1, SC.1,
AP. 4, PARTER, CAMERA NR.
1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
BRINIO

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

3. Hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, baze
pentru parfumurile de flori, săruri de baie,
nu cele pentru scopuri medicale, preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
coloranţi pentru barbă, măşti de înfrumuseţare,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă
de albire, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri casnice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă / calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
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dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele / ceruri pentru
articolele din piele, abţibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, geluri de
albire a denţilor, paste de dinţi, produse pentru
lustruirea dinţilor, săpun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru
animale de companie, preparate depilatoare /
depilatoare, ceară depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant, (articole de toaletă),
şampoane uscate, preparate de curăţare uscată,
agenţi de uscare pentru maşini de spălat
vase, apă de colonie, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice, uleiuri
esenţiale / uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer de
culoare, șervețele antistatice pentru uscător, ulei
de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit / preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr /
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului / preparate de ondulare pentru păr,

fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel / hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a
rufelor / preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de
lavandă, ulei de lavandă, preparate pentru
albirea articolelor din piele, cenuşă vulcanică
pentru curăţare, preparate pentru curăţarea
tapetului, sodă cristalizată, pentru curăţare,
ceară pentru pardoselile din parchet, lapte de
var cretă, lichide pentru curăţarea parbrizului,
conservanţi articole din piele (lustruire) /
conservanţi pentru articolele, din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, lumânări de masaj
pentru scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii /
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii / soluţii
pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri
pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, paste
pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit / pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustruit, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei de
trandafir, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, safrol,
şmirghel / pânză abrazivă, hârtie abrazivă /
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
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(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea /
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
4. Aditivi, nechimici, potriviţi combustibilului
pentru motoare, alcool (combustibil), antracit,
ceară de albine, ceară de albine pentru utilizare
în fabricarea produselor cosmetice, ceară pentru
curele, benzen, combustibil biomasă, ulei de
oase pentru scopuri industriale, lumânări /
conice, carburanţi / combustibil pentru motoare,
ceară de carnauba, ulei de ricin pentru scopuri
industriale, cerezină, cărbune (combustibil),
lumânări pentru pomul de crăciun, brichete
de cărbune, cărbune, ulei din gudron de
cărbune, nafta din cărbune, praf de cărbune
(combustibil), cocs, brichete combustibile,
lichide de tăiere, motorină, compoziţii pentru
legarea prafului pentru măturare, preparate
pentru îndepărtarea prafului, compoziţii pentru
depunerea prafului, compoziţii pentru absorbţia
prafului, energie electrică, etanol (combustibil),
aprinzătoare, lemn de foc, ulei de peşte,
necomestibil, combustibil cu o bază alcoolică,
combustibil, combustibil gazos, motorină / ulei
combustibil, gaz pentru iluminat, unsoare pentru
arme (armament), grăsime pentru încălţăminte,
unsoare pentru curele, unsoare pentru articolele
din piele, grăsimi pentru conservarea articolelor
din piele, ceară pentru iluminat, uleiuri pentru
iluminat, cărbune pentru narghilea, ceară
industrială, grăsime industrială, ulei industrial,
kerosen, fitile pentru lampă, lanolină pentru
utilizare în fabricarea produselor cosmetice,
combustibil pentru iluminat, lignit, ligroină,
lubrifianţi, ulei lubrifiant, grafit de lubrifiere,
unsoare de lubrifiere, mazut, alcool metilic,

combustibil mineral, ulei de umezire, ulei de
motor, păcură, felinare (lumânări), preparate
anti-alunecare pentru curele, gaz de sondă,
uleiuri pentru decofrare (construcţii), uleiuri
pentru conservarea zidăriei, uleiuri pentru
conservarea articolelor din piele, uleiuri pentru
vopsele, oleină, ozocherită, suluri de hârtie
pentru aprindere focului, parafină, brichete de
turbă (combustibil), turbă (combustibil), lumânări
parfumate, petrol /benzină, eter de petrol,
vaselină rectificată pentru scopuri industriale,
petrol, brut sau rafinat, gaz de generator, ulei de
rapiţă pentru scopuri industriale, gaze solidificate
(combustibil), preparate din ulei din soia pentru
tratamentul antiadeziv al ustensilelor de gătit,
stearină, ulei de floarea soarelui pentru scopuri
industriale, seu, ulei textil, tinder, amestecuri
de combustibil vaporizat, ceară (materie primă),
ceară pentru schiuri, fitile pentru lumânări, aşchii
de lemn pentru aprinderea focului, brichete de
lemn, seu de lână / lanolină, xilen.
5. Bumbac absorbant / vată absorbantă,
suplimente dietetice pe bază de acai pudră,
acaricide, acetaţi pentru scopuri farmaceutice,
acizi pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru tratarea acneei, aconitină, plasturi
adezivi / leucoplasturi, benzi adezive pentru
scopuri medicale / leucoplasturi pentru scopuri
medicale, adezivi pentru protezele dentare,
adjuvanţi pentru scopuri medicale, preparate
pentru purificarea aerului, preparate pentru
odorizarea aerului, suplimente dietetice pe
bază de albumină, alimente albuminoase
pentru scopuri medicale, preparate albuminoase
pentru scopuri medicale, alcool pentru
scopuri farmaceutice, aldehide pentru scopuri
farmaceutice, algicide, suplimente dietetice
pe bază de alginat, alginaţi pentru scopuri
farmaceutice, ioduri alcaline pentru scopuri
farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri medicale,
aliaje din metale preţioase pentru uz
stomatologic, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
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bebeluşi / scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale, culturi
de ţesuturi biologice pentru scopuri veterinare,
preparate pe bază de bismut pentru scopuri
farmaceutice, subnitrat de bismut pentru scopuri
farmaceutice, plasmă sangvină, sânge pentru
scopuri medicale, ciment osos pentru scopuri
chirurgicale şi ortopedice, bulioane pentru
culturi bacteriologice / medii pentru culturi
bacteriologice / medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutice, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice pentru
tratarea mucegaiului, preparate chimice pentru
tratarea mălurii / preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,

cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de
hamei pentru scopuri farmaceutice, plasturi
pentru ochi de uz medical, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
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farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute,
faină de peşte pentru scopuri farmaceutice,
făină pentru scopuri farmaceutice / făină
nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, lipici
pentru insectele zburătoare / adezivi pentru
prinderea insectelor zburătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri medicale /
alimente liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale / carne liofilizată
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe de
afumare / pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta
pentru scopuri medicale, gaze pentru scopuri
medicale, tifon pentru pansamente, gelatină
pentru scopuri medicale, genţiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfaţi, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobină, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide / preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb / apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente

dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi cu
muştar / cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/ saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/ scutece de înot, reutilizabile, pentru
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bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/ scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureţi contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie /
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar / hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porţelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pudră de cantaridă,
lapte praf pentru bebeluşi, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative /
laxative, pulbere de piretru, quassia pentru
scopuri medicale, quebracho pentru scopuri
medicale, chinină pentru scopuri medicale,
chinchină pentru scopuri medicale / chinină
pentru scopuri medicale, substanţe radioactive
pentru scopuri medicale, substanţe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale,
radiu pentru scopuri medicale, otravă pentru
şobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activităţii
sexuale, remedii pentru perspiraţia piciorului,

remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru
câini, rădăcini de rubarbă pentru scopuri
farmaceutice, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de lăptişor de matcă, cauciuc pentru uz
stomatologic, săruri pentru băi cu apă minerală,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, salcie pentru scopuri
medicale, gulere pentru scopuri chirurgicale,
apă de mare pentru băi medicinale, sedative /
tranchilizante, fluid seminal pentru inseminare
artificială, medicamente seroterapeutice, seruri,
lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenţi de uscare)
pentru scopuri medicale, pastile de slăbit,
preparate pentru exterminarea melcilor, săruri
mirositoare, ierburi de fumat pentru scopuri
medicale, săruri de sodiu pentru scopuri
medicale, preparate pentru sterilizarea solului,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, celule stem pentru scopuri medicale,
celule stem pentru scopuri veterinare, preparate
de sterilizare, steroizi, beţe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, stricnină, preparate
stiptice, zahăr pentru scopuri medicale,
sulfonamide (medicamente), beţe de sulf
(dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge /
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
bureţi cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tavițele
litierei.
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8. Ustensile abrazive (ustensile de mână), tesle
(unelte), ustensile agricole, acţionate manual,
furci agricole (unelte de mână), pompe de
aer, acţionate manual, filiere rotunde, burghie
(unelte de mână), sule, topoare, dispozitive de
întindere a benzilor metalice (unelte de mână),
baionete, maşini de tuns barba, menghine de
banc (ustensile de mână), cosoare, tăişuri pentru
uneltele aşchietoare (componente ale uneltelor
de mână), tăişuri pentru uneltele aşchietoare
(unelte de mână), ustensile pentru ascuţirea
lamelor, lame pentru rindele, lame (unelte de
mână), cuţite (arme), foarfeci pentru marginile de
gazon, maşini de găurit, bomfaiere, cuţite pentru
deschis cutiile, unelte pentru împletit (unelte de
mână), fiare pentru marcare, burghie de mână,
cuţite de altoit, sfredel de mână pentru dulgherie,
foarfeci pentru vite, dălţi de călăfătuit, dornuri
de perforat (unelte de mână), cuţite ceramice,
feliatoare de brânză, neelectrice, dălţi, satâre
(cuţite), menghine de mână pentru tâmplari
sau arămari, securi, fiare de ondulat, răngi,
cleşti pentru ondulare, pensete pentru cuticule /
cleşti pentru cuticule, tacâmuri, bare de tăiat
(unelte de mână), cuţite, unelte pentru tăiat
(unelte de mână), pumnale, ustensile pentru
decantarea lichidelor (unelte de mână), aparate
de epilat, electrice şi neelectrice, aparate pentru
distrugerea paraziţilor de plante, acţionate
manual, ştanţe (unelte de mână) / clupe (unelte
de mână) / cuţite pentru filete (unelte de
mână), săpătoare (unelte de mână), săpătoare
de şanţuri (unelte de mână), cuţitoaie, suporturi
de burghie (unelte de mână), aparate pentru
perforarea urechilor, maiuri pentru pământ
(unelte de mână), unelte aşchietoare (unelte
de mână), feliatoare pentru ouă, neelectrice,
imprimatoare în relief (unelte de mână), pietre
de polizor abrazive, pile abrazive, plăci abrazive,
ace pentru gravură, expandoare (unelte de
mână), piese de extensie pentru suporturile
burghielor de filetat, ondulatoare pentru gene,
cuţite pentru potcovari, pile (tools), aparate
de lustruit unghiile, electrice sau neelectrice /
bureţi de şlefuit pentru unghii, electrici sau
neelectrici, vătraie, burdufuri pentru şeminee
(unelte de mână), patenţi (unelte de mână) /
cleşti de tras sârma (unelte de mână), plăci
de păr, oale de turnare (unelte de mână),
cadre pentru fierăstraiele de mână, dispozitive
de cules fructele (unelte de mână), tăietoare
de fructe, curăţitoare de fructe, ciocane cu
capul rotund (unelte de mână), unelte pentru
împâslire (unelte de mână), unelte pentru
grădină, acţionate manual, sfredele (unelte
de mână), diamante pentru tăiat geamuri
(componente ale uneltelor de mână), fiare de
gofrare, dălţi (unelte de mână), unelte pentru

altoire (unelte de mână), unelte de gravat
(unelte de mână), pietre de şlefuit (unelte de
mână) / pietre de polizor (unelte de mână),
pistoale (unelte de mână), pistoale, acţionate
manual, pentru extrudarea masticurilor, meliţe
(unelte de mână), coase hainault, maşini de tuns
părul de uz personal, electrice sau neelectrice,
maşini de tuns părul pentru animale (ustensile
de mână), maşini de împletit părul, electrice,
pensete pentru îndepărtarea părului, ciocane
(unelte de mână), burghie de mână, acţionate
manual, unelte de mână, acţionate manual,
ustensile de mână pentru ondularea părului,
pompe de mână, mânere pentru uneltele de
mână, acţionate manual, harpoane, harpoane
pentru pescuit, lame de bisturiu (dălţi), săpăligi
(unelte de mână), bărzi / securi pentru cioplit,
burghie de perforare (componente ale uneltelor
de mână), cuţite pentru cercuri (unelte de
mână), cuţite de vânătoare, dălţi pentru gheaţă,
pulverizatoare insecticid (unelte de mână) /
atomizoare insecticid (unelte de mână) / spray-
uri insecticid (unelte de mână), fiare (unelte
de mână neelectrice), fierăstraie mecanice,
răzătoare mandoline pentru bucătărie, gheare
pentru carne, instrumente sterile pentru piercing,
aparate cu laser pentru îndepărtarea părului,
altele decât cele pentru scopuri medicale, ciocan
de urgenţă, mânere pentru cuţite, polonice
(unelte de mână), calapoade (unelte de mână
pentru cizmari), foarfeci pentru gazon (ustensile
de mână), curele pentru ascuţit din piele, leviere,
cricuri de ridicat, acţionate manual, unelte pentru
marcarea animalelor / unelte pentru marcarea
vitelor, macete, ciocane de lemn (ustensile
de mână), seturi de manichiură, seturi de
manichiură, electrice, cavile de matisit, ciocane
pentru zidari, sape late, freze (unelte de mână),
cuţite de mărunţit (unelte de mână) / cuţite de
descărnat (unelte de mână) / satâre (unelte
de mână), cutii şablon pentru tăiere la unghi
(unelte de mână), colectoare pentru monede,
mojare pentru sfărâmare (unelte de mână), dălţi
pentru scobituri, fiare pentru rindeluire, ciocane
de scos cuiele, acţionate manual / cleşti de scos
cuiele, acţionaţi manual, răngi pentru scos cuie
(unelte de mână), dornuri de găurit, cleşti pentru
unghii, pile de unghii, pile de unghii, electrice,
unghiere, electrice sau neelectrice, pile ac,
pistoale pentru etanşare neelectrice, poansoane
cu numere, desfăcătoare de stridii, cuţite de
paletă, cuţite de sculptat (unelte de mână), cuţite
de decojit, seturi de pedichiură, bricege, unelte
de perforare (unelte de mână), târnăcoape,
ciocane de abataj / buciarde, sape (unelte de
mână), perforatoare tip ac, cleşti, cuţite pentru
pizza, neelectrice, cuţite de rindea, rindele,
patenţi, fiare de polizat (unelte pentru lustruit) /
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unelte de fier pentru lustruit, fiare de capsulare
(unelte de mână), foarfeci pentru curăţare de
crengi / foarfeci de grădină, foarfeci pentru
pomi, boxuri pentru pumn, cleşti de perforat
(unelte de mână), perforatoare (unelte de mână),
instrumente pentru perforarea biletelor, rindele
de fălţuit, greble (unelte de mână), pisăloage
(unelte de mână) / pisăloage pentru sfărâmat
(unelte de mână), maiuri (unelte de mână),
raşpele (unelte de mână), dispozitive cu clichet
(unelte de mână), curele de ascuţit briciul,
casete pentru briciuri/lame de ras, lame de
ras, aparate de ras, electrice sau neelectrice,
doze pentru alezor, alezoare, nituitoare (unelte
de mână), ciocane de nituit (unelte de mână),
săbii, greble pentru nisip, lame de fierăstrău
(componente ale uneltelor de mână), suporturi
pentru fierăstraie, fierăstraie (unelte de mână),
cuţite pentru solzi, foarfeci, raclete (unelte de
mână), raclete pentru schiuri, unelte de răzuit
(unelte de mână), şurubelniţe, neelectrice, dălţi
pentru sculptori, inele pentru coase, pietre
pentru coase / pietre de ascuţit, mânere pentru
coase, coase, pietre pentru şlefuit, oţeluri de
ascuţit / oţeluri pentru cuţite, instrumente de
ascuţit, truse de bărbierit, lame de foarfecă,
foarfeci mecanice (ustensile de mână), foarfeci
de tuns, lopeţi (unelte de mână), seceri, arme
de mână, altele decât armele de foc, veselă
de argint (cuţite, furculiţe şi linguri), instrumente
de ascuţit marginile schiurilor, acţionate manual,
instrumente şi unelte pentru jupuirea animalelor,
baroase, cazmale (unelte de mână), chei de
buloane (unelte de mână) / chei de piuliţe
(unelte de mână), spatule (unelte de mână),
spatule pentru utilizare de către artişti, linguri,
rigle (unelte de mână), unelte de ştanţare
(unelte de mână) / ştanţe (unelte de mână),
bastoane de amestecare pentru amestecarea
vopselei, ciocane pentru piatră, instrumente
de şlefuit, teci pentru săbii, seringi pentru
pulverizarea insecticidelor, tacâmuri (cuţite,
furculiţe şi linguri) / articole pentru masă (cuţite,
furculiţe şi linguri), furculiţe de masă, cuţite
de masă, furculiţe şi linguri de plastic, cuţite
de masă, furculiţe şi linguri pentru bebeluşi,
chei tubulare de tip t, freze de înfiletare
(unelte de mână), ace de tatuat, aparate
pentru tatuat, extractoare de buruieni (unelte de
mână), desfăcătoare de conserve, neelectrice /
deschizătoare de conserve, neelectrice, curele
pentru unelte (suporturi), foarfeci de tăiat crengi,
făraşe (grădinărit), făraşe de grădină, bastoane /
bâte / bastoane pentru poliţişti, cuţite de tăiat
ţevi (unelte de mână), instrumente de tăiat ţevi,
pensete, feliatoare de legume, acționate manual/
mărunţitoare de legume, acționate manual, cuţite
pentru friptură, furculițe pentru friptură, cuţite

de legume, tocătoare de legume, spiralizatoare
de legume, acţionate manual, decojitoare de
legume, acţionate manual, menghine, furci
pentru plivit (unelte de mână), suporturi pentru
barele de ascuţit, foarfeci mari de grădină
(foarfeci), dispozitive de tăiat folia de pe dop
la sticla de vin, acţionate manual, dezizolatoare
pentru sârmă (unelte de mână), dispozitive
de întindere pentru sârma metalică (unelte de
mână).
9. Ochelari 3d, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice /
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi
de amplificare / supape de amplificare,
anemometre, (film de) desene animate, baterii
anodice / baterii de înaltă tensiune, anozi, roboţi
telefonici, ochelari anti-orbire, dispozitive anti-
interferenţă (electricitate), sisteme de avertizare
anti-furt, anticatozi, apertometre (optică),
corpuri de iluminat (electricitate), mănuşi din
azbest pentru protecţia împotriva accidentelor,
îmbrăcăminte din azbest pentru protecţia
împotriva incendiilor, ecrane de protecţie din
azbest pentru pompieri, aparate şi instrumente
pentru astronomie, receptoare audio şi video,
interfeţe audio, mixere audio, aparatura didactică
audiovizuală, bancomate (atm), instrumente de
azimut, monitoare pentru bebeluşi, cântare
pentru bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane) / balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare de
baie, baterii, electrice, pentru vehicule /
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
de aprindere, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii /
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii / cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbracăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
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negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate) / reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente pentru
verificarea francării / instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up / aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor / articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
consensatoare (capacitoare) / capacitoare,
conductoare, electrice, brăţări inteligente
(instrumente de măsurare), conexiuni pentru
liniile electrice, conectori (electricitate), lentile
de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de

cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare /
aparate de măsură, cuploare (echipament de
procesare a datelor), cuploare, electrice /
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator) / cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, diafragme
(acoustică), diafragme pentru aparate ştiinţifice,
diafragme (fotografie), maşini de dictare dictating
machines, aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat /
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei / aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru
câini, sonerii electrice pentru uşi, dozatoare /
dozimetre, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
uscătoare pentru fotografii / stative pentru
fotografii, instrumente de măsurat pentru
croitorie, stative de uscare (fotografie), aparate
de uscare pentru tipăriturile fotografice, conducte
(electricitate), dvd playere, dinamometre, dopuri
de urechi pentru scufundători, aparate pentru
editarea filmelor cinematografice, ceasornice cu
nisip (clepsidre), dispozitive pentru iluminarea
ouălor, tuburi de protecţie pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru reţelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), şine
electrificate pentru montarea spoturilor, garduri
electrificate, aparate electrodinamice pentru
comanda de la distanţă a macazurilor,
aparate electrodinamice pentru transmiterea la
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distanţă a semnalelor, electrolizoare, bobine
electromagnetice, pixuri electronice (unităţi
de afişare vizuală), agende electronice,
traducătoare electronice de buzunar, etichete
electronice pentru produse, panouri informative
cu afişaj electronic, publicaţii electronice,
descărcabile, cititoare de cărţi electronice, zgărzi
electronice pentru dresarea animalelor, sisteme
electronice de control al accesului pentru uşile
cu interblocare, unităţi de efecte electrice şi
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare /
etuve pentru utilizare în laboratoare, mobilier
special conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil / contoare de benzină,
gazometre (instrumente de măsurare), aparate
de măsurare, aparate de satinare pentru
tipăriturile fotografice, centuri cu greutăţi pentru
scafandri, căști pentru comunicare la distanță,
senzori de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăți, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
paşapoarte biometrice/paşapoarte electronice,

cărţi de identitate biometrice, sisteme de
poziţionare globală (gps), mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, mănuşi pentru scafandri,
mănuşi de protecţie împotriva razelor x de uz
industrial, ochelari de protecţie pentru sporturi,
grilaje pentru baterii, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, casete pentru curăţarea capului
(de înregistrare), căşti de protecţie pentru
sporturi, căşti de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvenţă,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, roboţi umanoizi cu inteligenţă
artificială, hidrometre, higrometre, fire de
identificare pentru cablurile electrice, mantale
de identificare pentru cablurile electrice, carduri
de identitate, magnetice, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă /
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente) / carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale / automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice) / stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri
de salvare, plute de salvare, capsule de
salvare pentru dezastre naturale, regulatoare
de lumină, electrice, indicatoare electronice cu
emisie de lumină, diode cu emisie de lumină
(LED), balasturi pentru iluminat, paratrăsnete /
eclatoare, limitatoare (electricitate), încuietori,
electrice, lochuri (instrumente de măsurare),
indicatoare de pierdere electrică, difuzoare,
lanterne magice, casete magnetice, fire
magnetice, suporturi magnetice de date,
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codificatoare magnetice, unităţi cu bandă
magnetică pentru calculatoare, aparate de
rezonanţă magnetică (IRM), nu cele pentru
scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri / busole marine, sonde marine
de adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre / instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule / înregistratoare
de kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile / celulare / telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri / suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri / ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice / lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru uşi,
periscoape, cutii petri, discuri de pick-up /
discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, calculatoare de

buzunar, polarimetre, playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe de
precizie, conectori pentru indicatoarele de
presiune pentru supape, manometre, aparate
de măsurare a presiunii, indicatoare de
presiune, circuite imprimate, plăci de circuite
imprimate, imprimante pentru utilizare împreună
cu calculatoarele, prisme (optică), sonde pentru
scopuri ştiinţifice, procesoare (unităţi centrale
de procesare) / unităţi centrale de procesare
(procesoare), ecrane de proiecţie, aparate de
proiecţie, dispozitive de protecţie împotriva
accidentelor pentru uz personal, dispozitive de
protecţie împotriva razelor x, nu cele pentru
scopuri medicale, costume de protecţie pentru
aviatori, căşti de protecţie, măşti de protecţie,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor / telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (OLED), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice
(QLED), pipete pentru măsurare, altele decât de
uz medical sau de uz menajer, computer game
software, downloadable, torțe de semnalizare
pentru salvare, neexplozive și nepirotehnice,
suporturi adaptate pentru laptopuri, articole
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pentru acoperirea capului sub formă de
căști de protecție, rezistenţe, electrice, măşti
de protectie respiratorie pentru purificarea
aerului, măşti de respiraţie, altele decât cele
pentru respiraţia artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), simulatoare
pentru învăţarea tehnicilor de resuscitare,
retorte, suporturi pentru retorte, contoare de
rotaţie, reostate, căşti (toci) pentru echitaţie,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranţă / plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente sport, salinometre, aparate de
navigaţie prin satelit, detectoare de semnale
de satelit, sateliţi pentru scopuri ştiinţifice,
cântare, cântare analizoare de greutate, scanere
(echipamente de procesare a datelor), diafragme
pentru fotogravură, calibre pentru şuruburile
cu filet, dispozitive de securitate de tip
token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc / lunete telescopice
pentru armele de foc, sonerii de
semnalizare, lămpi de semnalizare, panouri
de semnalizare, luminoase sau mecanice,
fluiere de semnalizare, geamanduri de
semnalizare, semnale, luminoase sau mecanice,
indicatoare mecanice, indicatoare, luminoase,
simulatoare pentru conducerea şi controlul
vehiculelor, huse pentru laptopuri, calibre
culisante, proiectoare de diapozitive / aparate
cu proiecţie prin transparenţă, rigle de
calcul, aparate pentru măsurarea unghiurilor
de înclinare / clinometre / indicatori
de pantă / inclinometre, inele inteligente,
ochelari inteligenţi, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, detectoare de fum, tuburi cu oxigen,
baterii solare, panouri solare pentru producerea
de energie electrică, căşti pentru sudori,
valve solenoid (comutatoare electromagnetice),
sonare, suporturi de înregistrare audio, benzi
de înregistrare audio, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de înregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, instrumente
de localizare a sunetului, linii de sondaj,
aparate şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scântei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,

tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie,
întrerupătoare, electrice, rigle în formă det
(teuri) pentru măsurare, calculatoare tip tabletă,
tahometre, magnetofoane, taximetre, materiale
didactice, roboţi de învăţare, protecţii pentru
dinţi, aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice / tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii),
plăci transparente (fotografie) / diapozitive
(fotografie), transpondere, triode, trepiede
pentru aparatele de fotografiat, urinometre,
unităţi flash usb, manometru de vid, tuburi
de vid (radio), variometre, radiouri pentru
vehicule, triunghiuri de avertizare a avarierii
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vehiculului, verniere, aparate de înregistrare
video, casete video, casete cu jocuri video,
ecrane video, telefoane video, monitoare video
pentru bebeluşi, vizoare, fotografice, căşti de
realitate virtuală, viscozimetre, viziere pentru
căşti, regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, instrumente şi aparate de cântărire,
greutăţi, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicarea direcţiei vântului, conectori de
doză (electricitate), sisteme de cabluri electrice
pentru automobile, fire, electrice, măşti de
protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze x, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze x), expuse, fotografii cu raze x, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical.
10. Centuri abdominale, corsete abdominale,
comprese abdominale, aparate pentru tratarea
acneei, ace de acupunctură, instrumente
electrice de acupunctură, dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, tărgi
pentru ambulanţă, aparate de anestezie, măşti
de anestezie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, brăţări
anti-greaţă, brăţări anti-reumatism, inele anti-
reumatism, aparate pentru testarea adn şi
arn utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru regenerarea celulelor stem utilizate
în scopuri medicale, branţuri supinătoare
pentru încălţăminte, fotolii de uz medical sau
stomatologic, dinţi artificiali, maxilare artificiale,
membre artificiale, piele artificială pentru
scopuri chirurgicale, aparate pentru respiraţie
artificială, sâni artificiali, ochi artificiali, tetine
pentru hrănire pentru bebeluşi / suzete pentru
hrănirea bebeluşilor, pistoale de hrănire de
uz veterinar / seringi de administrare de uz
veterinar, bandaje ortopedice pentru articulaţii/
bandaje ortopedice pentru articulații, bandaje,
elastice, tăviţe renale pentru scopuri medicale,
ploşti, paturi cu vibraţii, paturi special concepute
pentru scopuri medicale, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri

medicale, implanturi biodegradabile de fixare
a oaselor, pături, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale,
brăţări pentru scopuri medicale, stimulatoare
cerebrale, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, canule, truse
pentru instrumente utilizate de medici, truse
dotate cu instrumente medicale, cleşti pentru
castrare, catguturi, catetere, saltele pentru
naştere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze / seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălături interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, cearşafuri pentru bolnavi,
sticle cu picurător pentru scopuri medicale,
picurătoare pentru scopuri medicale, tetine
pentru bebeluşi / suzete pentru bebeluşi,
cornete acustice, pense auriculare, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecţie a urechii),
ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
aparate pentru clismă de uz medical, aparate
pentru masajul estetic, biberoane / sticle pentru
bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine pentru
biberoane, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie pentru
deget utilizate în scopuri medicale, forcepsuri,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
gastroscoape, mănuşi pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru masaj, hemocitometre, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru
urechi, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale /
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
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pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare
pentru pacienţi/ elevatoare pentru ridicarea
pacienţilor, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
bisturie pentru scopuri chirurgicale, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală /
proteze intraoculare (lentile) pentru implantare
chirurgicală, piepteni pentru îndepărtarea
păduchilor, păpuşi gonflabile (păpuşi pentru
sex), aparate de rezonanţă magnetică (irm)
pentru scopuri medicale, măşti utilizate
de către personalul medical, aparate de
masaj, centuri pentru gravide, aparate şi
instrumente medicale, fire-ghid medicale, cupe
menstruale, aparate de microdermabraziune,
oglinzi pentru stomatologi, oglinzi pentru chirurgi,
aspiratoare nazale, ace pentru scopuri medicale,
aparate pentru vite utilizate în obstetrică,
aparate utilizate în obstetrică, mese de
operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică, tălpi
ortopedice, articole ortopedice, pernuţe pentru
prevenirea escarelor pe corpul pacienţilor,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de uz
medical, aparate de fizioterapie, pivoţi pentru
dinţii artificiali, feşe gipsate pentru scopuri
ortopedice, pisoare portabile, sonde pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie
împotriva razelor x, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale, aparate
radiologice pentru scopuri medicale, monitoare
radiologice pentru scopuri medicale, aparate
de radioterapie, tuburi de radium pentru
scopuri medicale, recipiente pentru aplicarea
medicamentelor, respiratoare pentru respiraţia
artificială, măşti respiratorii pentru respiraţia
artificială, aparate de resuscitare, fierăstraie
pentru scopuri chirurgicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe (bandaje
de susţinere), perne soporifice pentru insomnie,
sfigmotensiometre / aparate pentru măsurarea
tensiunii arteriale / sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, atele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă, brancarde,

cu roţi / tărgi, cu roţi, suporturi pentru
platfus, sonde chirurgicale, bureţi chirugicali,
aparate şi instrumente chirurgicale, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, bandaje suspensoare, ace
de sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de
testare pentru scopuri medicale / aparate
utilizate în analizele medicale, pungi termice
utilizate în acordarea primului ajutor, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, fire de sutură, chirurgicale,
amortizoare pentru cârje, separatoare de degete
pentru scopuri ortopedice, tomografe pentru
scopuri medicale, raclete pentru curăţarea
limbii, apăsătoare de limbă, aparate de
tracţiune pentru scopuri medicale, aparate
pentru tratarea surzeniei, trocare, suspensoare /
bandaje herniare, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, centuri ombilicale,
sonde uretrale, seringi uretrale, ploşti ca
vase, aparate şi instrumente urologice, seringi
uterine, seringi vaginale, vaporizatoare pentru
scopuri medicale, aparate şi instrumente
veterinare, aparate de vibromasaj, cadre
pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/ cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare/ camere
de inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, benzi de kinesiologie, aparate
medicale de răcire pentru tratarea insolațiilor,
aparate de răcire medicale pentru utilizare
în hipotermie terapeutică, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti
cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de apă
pentru scopuri medicale, cadre de mers cu roţi
pentru facilitarea mobilităţii, aparate cu raze x
pentru scopuri medicale, fotografii cu raze x
pentru scopuri medicale, tuburi cu raze x pentru
scopuri medicale, aparate şi echipamente de
producere a razelor x, pentru scopuri medicale,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/04/2021

concentratoare de oxigen pentru uz medical,
bandaje pentru susținere, cască cu terapie laser
pentru tratarea calviției.
11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a
aerului, preîncălzitoare de aer, uscătoare cu
aer, instalaţii de filtrare a aerului, aparate de
aer condiţionat pentru vehicule, supape de aer
pentru instalaţiile de încălzire cu abur, aparate
şi maşini de purificare a aerului, sterilizatoare de
aer, friteuze cu aer, instalaţii de aer condiţionat,
aparate de aer condiţionat, arzătoare de alcool,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat) / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), duze anti-stropire
pentru robinete, aparate de filtrare pentru acvarii,
încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru acvarii,
lămpi cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit /
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii
pentru baie / instalaţii sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate de
prăjit pâinea / prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri / maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice / răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare / cuve
de răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare

dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne pentru
scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu picurare
(fitinguri pentru irigaţii), aparate de uscare,
aparate de uscare pentru nutreţ şi furaj / aparate
de uscare pentru furaj, aparate şi instalaţii
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive / ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru
apa potabilă, şeminee, domestice, fitinguri,
formate, pentru cuptoare / fitinguri formate
pentru cuptoare, torţe, coşuri de faclă pentru
utilizare în industria petrolieră, drumuri de fum
pentru cazanele de încălzire, instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare / cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz) / epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
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arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap /
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă) / instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale / pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator,
lămpi de laborator, carcase pentru lămpi /
cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile / cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(led), brichete, instalaţii de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun / instalaţii electrice pentru
pomul de crăciun, lumini pentru automobile /
lumini de automobile, aparate de încărcare
pentru cuptoare, filamente cu magneziu pentru
iluminat, prăjitoare de malţ, generatoare de

microbule pentru băi, cuptoare cu microunde
(aparate de gătit), cuptoare cu microunde
pentru scopuri industriale, instalaţii de răcire
a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete pentru
ţevile de apă / robineţi pentru ţevile de
apă, lumini pentru motociclete, aparate de
gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete /
robineţi, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
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apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei / dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare.
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),

calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare pentru
utilizare la birou, steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou / aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic / paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
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pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de

scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
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stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat.
17. Răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi pentru
scopuri medicale sau de uz casnic, folii
de protecţie anti-reflexie pentru geamuri (folii
colorate) / folii de protecţie anti-orbire pentru
geamuri (folii colorate), perdele de siguranţă din
azbest, placă de azbest / plăci de azbest, foi
de azbest, pâslă de azbest, hârtie de azbest,
învelişuri din azbest, ţesături din azbest, pânză
de azbest, căptuşeli din azbest, carton de
azbest, fibre de azbest, azbest, pungi (plicuri,
săculeţi) din cauciuc, pentru ambalat, balata,
căptuşeli din scoarţă pentru izolare fonică,
compoziţii de cazan pentru prevenirea radiaţiilor
de căldură, materiale pentru garnituri de frână,
parţial prelucrate, furtunuri din pânză cauciucată,
fibre de carbon, altele decât cele utilizate la
produsele textile, materiale de călăfătuire, acetat
de celuloză, semiprelucrat, compoziţii chimice
pentru repararea fisurilor, clapete de reţinere
din cauciuc, garnituri de ambreiaj, furtun de
cuplare pentru radiatoarele de vehicule, cabluri
din cauciuc, vată de bumbac pentru etanşare

(călăfătuire), garnituri de etanşare pentru cilindri,
materiale dielectrice (izolatoare), opritoare de uşi
din cauciuc, benzi de etanşare pentru tâmplărie /
garnituri de etanşare pentru tâmplărie, benzi
adezive texturate, ebonită, mulaje din ebonită,
fire elastice, altele decât cele utilizate la
produsele textile / aţe elastice, altele decât
cele utilizate la produsele textile, materiale de
umplutură pentru rosturile de dilataţie / umpluturi
pentru rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare / fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
filtrare dinspume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de
aer comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile rigide, furtunuri flexible, nemetalice,
bariere plutitoare anti-poluare, suporturi din
spumă pentru aranjamentele florare (produse
semifinisate), folie de celuloză regenerată,
alta decât cea utilizată la împachetat /
folii de celuloză regenerată, alta decât cea
utilizată la împachetat, folii din metal pentru
izolare / folii metalice pentru izolare, garnituri
de etanşare, vată de sticlă pentru izolare,
gumă, în formă brută sau semiprelucrată,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuşi izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, ţesături izolatoare,
lac izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi
izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare pentru
şinele de cale ferată, materiale izolatoare pentru
cabluri, materiale izolatoare pentru reţelele
electrice, îmbinări, nemetalice, pentru ţevi,
latex (cauciuc), cauciuc lichid, chit, mică, în
formă brută sau semiprelucrată, lână minerală
(izolator), materiale neconductoare pentru
reţinerea căldurii, materiale pentru ambalare
(amortizare, umplutură) din cauciuc sau plastic,
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic /
materiale de umplere din cauciuc sau plastic,
hârtie pentru condensatoarele electrice, garnituri
pentru ţevi / garnituri de etanşare pentru
ţevi, mufe pentru ţevi, nemetalice / învelişuri
pentru ţevi, nemetalice, folii din plastic, altele
decât pentru împachetat, substanţe din plastic,
semiprelucrate, fibre din plastic, altele decât
cele utilizate la produsele textile, folii din
plastic pentru scopuri agricole, compoziţii pentru
prevenirea radiaţiilor de căldură, bare de
protecție din cauciuc pentru docuri, materiale
filtrante din folii semiprelucrate din plastic,
filamente de plastic pentru imprimare în 3d,
materiale de ranforsare, nemetalice, pentru
ţevi, inele de cauciuc, garnituri din cauciuc
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pentru borcane, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, manşoane
de cauciuc pentru protejarea componentelor
maşinilor / manşoane din cauciuc pentru
protejarea componentelor maşinilor, material din
cauciuc pentru reşaparea anvelopelor, soluţii
din cauciuc, compuşi de etanşare pentru
îmbinări, benzi autoadezive, altele decât cele
pentru papetărie şi de uz medical sau casnic,
amortizoare de şocuri din cauciuc, lână de zgură
(izolator), materiale de izolare fonică, cauciuc
sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate / răşini
artificiale, semiprelucrate, fire din plastic pentru
lipit / fire pentru lipit din plastic, fire din cauciuc,
altele decât cele utilizate la produsele textile,
fire din material plastic, altele decât cele utilizate
la produsele textile, supape din cauciuc sau
fibră vulcanizată, folii din vâscoză, altele decât
pentru împachetat, fibră vulcanizată, şaibe din
cauciuc sau fibră vulcanizată, inele de etanşare /
garnituri de etanşare, furtunuri de udat, ambalaje
rezistente la apă, compoziţii pentru garniturile de
etanşare pentru tâmplărie, opritoare din cauciuc
pentru ferestre.
18. Piei de animale, serviete diplomat, rucsacuri
pentru alpinişti, genţi pentru camping, pungi
(plicuri, săculeţi) din piele, pentru ambalat, genţi
pentru sporturi, genţi, genţi de plajă, zăbale
pentru animale (harnaşament), ochelari pentru
cai (harnaşament), cutii din piele sau carton
imitaţie de piele, cutii din fibră vulcanizată,
frâie (harnaşament), căpestre, serviete, etuiuri
pentru cărţile de vizită, crupoane (părţi din pielea
brută), etuiuri pentru carduri (portofele pentru
carduri), tocuri din piele sau carton imitaţie
de piele, carcase, din piele, pentru arcurile
lamelare / carcase, din piele, pentru arcurile
cu foi, bice, piei de vite, poşete din zale, piele
de căprioară, alta decât cea pentru curăţat /
piei de căprioară, altele decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi
de compresie adaptate pentru bagaje, dosare
de conferinţă / mape de conferinţă, huse de
protecţie pentru animale, huse pentru şeile cailor,
etuiuri pentru cardurile de credit (portofele), piei
finisate, sisteme de prindere pentru şei, cadre
pentru umbrele de ploaie sau de soare, blană /
piei de vânat, huse din piele pentru mobilă,
tolbe de vânători (accesorii de vânătoare),
huse de îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri
din piele, piele din membrana exterioară a
intestinului de viţel, mânere pentru sacoşele
de cumpărături, rame pentru genţile de mână,
genţi de mână, chingi pentru hamuri, hamuri
pentru animale, accesorii pentru hamuri, cutii din
piele pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie /
beţe de tură, țesături din piele, hamuturi pentru

cai, pături pentru cai, potcoave, imitaţie de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele / chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele, etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de piele), geamantane motorizate,
beţe de alpinism / alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri / genţi
de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru şei,
valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor, şelărie,
ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală, sacoşe
de cumpărături, curele pentru umăr (bretele)
din piele / curele din piele pentru umăr /
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scăriţe,
părţi din cauciuc pentru scăriţe, scăriţe, curele
pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă / garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genţi de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu
scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe de
cumpărături cu roţi, cravaşe, marsupii pentru
cărat copiii.
20. Perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne gonflabile / pneumatice, nu
cele pentru scopuri medicale, saltele cu aer,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile / pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii / leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi / culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/04/2021

stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice / lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru cărţi
(mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi pentru
sticle, capse pentru sticle, nemetalice, capace
pentru sticle, nemetalice / dopuri pentru sticle,
nemetalice, cutii din lemn pentru sticle, cutii
din lemn sau plastic, cleme, nemetalice, pentru
mobilă, monturi pentru perii, bare de protecţie
pentru pătuţurile de copii, altele decât lenjeria
de pat, busturi din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, tâmplărie artistică, saltele de camping,
suporturi pentru butoaie, nemetalice, cercuri
pentru butoaie, nemetalice, butoaie din lemn
pentru decantarea vinului, şezlonguri, comode,
cutii pentru jucării, butuci pentru tăiat (mese),
clipsuri, nemetalice, pentru cabluri şi ţevi,
clipsuri din plastic pentru sigilarea pungilor,
capace, nemetalice, pentru containere, cârlige
pentru îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători
pentru haine /agăţători pentru îmbrăcăminte,
cârlige de agăţat, nemetalice / cârlige,
nemetalice, pentru suporturile de haine, cuiere,
fitinguri pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi
de prezentare, divane, cuşti pentru câini,
fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare
pentru uşile de la intrare, nemetalice, opritoare
pentru uşi, nu din metal sau din cauciuc,

încuietori pentru uşi, nemetalice, uşi pentru
mobilă, dibluri, nemetalice / cepuri (ştifturi),
nemetalice / ştifturi (cepuri), nemetalice, mese
de proiectare, sifoane de scurgere (supape)
din plastic, mese de toaletă, borduri din
plastic pentru mobilă, gherghefuri, ventilatoare
pentru uz, neelectrice, picioare pentru mobilă,
figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos sau
plastic / statuete din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, dulapuri pentru dosare, coşuri
de pescuit, containere plutitoare, nemetalice,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi pentru
flori (mobilă), suporturi pentru furaje, tabureţi,
panouri despărţitoare (mobilă), urne funerare,
mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,
mobilă din metal, elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilă / elemente despărţitoare
din lemn pentru mobilă, rotile pentru mobilă,
nemetalice, rafturi de mobilă, huse pentru
îmbrăcăminte (depozitare), suporturi pentru
arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglizi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale /
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă) /
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări
din lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice,
pupitre, cutii de scrisori, nu din metal
sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi de
încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste,
mese pentru masaj, covoraşe, detaşabile,
pentru chiuvete / covoraşe detaşabile sau
protecţii pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile
pentru copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
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pentru pasageri, elemente mobile (decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice / plăci de identificare, nemetalice,
cuibare / căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare / căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice /
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/ rulouri interioare
din hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele
de tablouri / suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice /
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice /
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie / bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune / bănci (scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă), scaune de duş,
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn
sau plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit / saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru
plante sau arbori, birouri de lucrat în picioare,
suporturi pentru maşinile de calculat, statui din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, doage de lemn,
scaune cu trepte, nemetalice, trepte (scări),
nemetalice, taburete, dopuri, nu din sticlă, metal
sau cauciuc, saltele din paie, împletituri din
paie, borduri din paie, animale împăiate, păsări
împăiate, blaturi de mese, mese, mese din metal,

manechine pentru croitori / manechine pentru
croitorese / manechine, cepuri, nemetalice,
pentru butoaie / robinete cu cep, nemetalice,
pentru butoaie, cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi
pentru corturi, nemetalici, jaluzele interioare
din material textil/ rolete interioare din material
textil, cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape,
fixe, nemetalice / dozatoare de prosoape,
nemetalice, fixe, suporturi de prosoape (mobilă),
paleţi de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă) / mese
cu rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris / rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut/ rolete
interioare din lemn ţesut, mese de scris, ambră
galbenă / chihlimbar, sertare pentru mobilă,
vestiar pentru bagaje.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice
şi neelectrice, sticle, boluri (bazine) / bazine
(boluri), cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz
casnic, tocătoare pentru pâine, cutii pentru
pâine, mânere pentru mături, mături, articole
de periat, materiale pentru fabricarea periilor,
perii, perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
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excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi /
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, mănuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte /
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare / pânze de curăţare, suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea (articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,

neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii / capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de
băut, coarne de băut, sticle de băut de sport,
pahare de băut, tăvi, suporturi pentru uscarea
rufelor, coşuri de gunoi / găleţi de gunoi /
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut / faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămatufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle / butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă (recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă /
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răcitoare (frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor), acvarii
de interior / bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri /
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare / carafe, fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, perii pentru
abajururi, pieptăţi cu dinţi rari pentru păr, măsuţe,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor /
mănuşi de bucătărie / mănuşi de grătar,
sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite pentru
patiserie, râşniţe de piper, acţionate manual,
piperniţe, arzătoare pentru uleiuri parfumate,
pulverizatoare de parfum / atomizoare pentru
parfumuri, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte / tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului) /
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăci de sticlă (material
brut), farfurii de protecţie pentru ca laptele să
nu dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice /
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele

fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/ solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă / lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit / suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare de
săpun, savoniere / vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi de
condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi pentru
uz casnic, stropitori, suporturi pentru cădiţele de
bebeluşi portabile, statui din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lână de oţel pentru
curăţare, cratiţe (acoperite), site / strecurători
pentru uz casnic, paie pentru băut / paie pentru
băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr, seringi
pentru udarea florilor şi plantelor / stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau
din material textil, articole de masă, altele decât
cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe / căni înalte
cu capac, perii de smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole de
masă), infuzoare de ceai / infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj / genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă / igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă / igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape / bare şi
inele pentru prosoape, tăvi din hârtie, pentru
uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),
prese pentru pantaloni, urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre de sticlă din
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siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
neelectrice, scânduri pentru spălarea rufelor,
ligheane/ciubere pentru spălarea rufelor, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, dispozitive
de udare / dispozitive de stropit, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat pielea.
22. Păr de animale, plase pentru hrănirea
animalelor / pentru fân, copertine din materiale
textile, copertine din materiale sintetice,
pungi (plicuri, săculeţi) din material textil,
pentru ambalat, aţă de legare, nemetalică,
pentru uz agricol, legături, nemetalice, saci
pentru cadavre, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor / hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice, păr
de cămilă, pânze pentru vele, frânghii pentru
tractarea maşinii, fibre de carbon pentru utilizare
la produsele textile, lână cardată, fibră din
nucă de cocos, coconi, lână pieptănată, cabluri
pentru atârnarea tablourilor, bumbac brut, câlţi
de bumbac, deşeuri de bumbac (smocuri) pentru
căptuşire şi umplutură, prelate pentru camuflaj,
puf (pene), cearşafuri pentru acoperit împotriva
prafului / cârpe de protecţie pentru podele
sau mobilă, puf de eider, iarbă esparto, pene
pentru pilote, pene pentru capitonare, materiale
textile fibroase brute, garnituri fibroase pentru
nave, plase de pescuit, lână organică, smocuri
(umplutură), fibre de sticlă pentru utilizare
la produsele textile, ierburi pentru capitonare,
hamace, fibre de cânepă, benzi din cânepă,
saci pentru rufe, păr de cal, iută, capoc, benzi
cu bride pentru jaluzelele veneţiene / benzi
cu bride sau panglici din material textil pentru
jaluzelele veneţiene, liber, pânză brută de in
(in), puf de bumbac, saci poştali, saci din
plasă pentru spălarea rufelor, ţarcuri din plasă
pentru creşterea peştilor, plase de camuflaj,
plase, năvoade, jaluzele exterioare din material
textil, materiale pentru ambalare (amortizare,
umplutură), nu din cauciuc, plastic, hârtie sau
carton, sfori pentru ambalare, frânghii pentru
ambalare, materiale de căptuşire, nu din cauciuc,
plastic, hârtie sau carton / umplere, nu din
cauciuc, plastic, hârtie sau carton, păr de porc,
fibre de plastic pentru utilizare la produsele
textile, taliane, rafie, fibră de ramie, scări
de frânghie, frânghii, nemetalice, frânghii, saci
pentru transportul şi depozitarea materialelor în

vrac, vele, pânze cu rol de paraşută pentru
ski sailing, coarde pentru ridicarea geamurilor,
rumeguş, fire din deşeuri de mătase (deşeuri de
mătase brută) / deşeuri de mătase, alge marine
pentru umpluturi, sfori pentru legat snopi, lână de
tunsoare, mătase brută, ghemotoace de mătase,
sisal, chingi, nemetalice, pentru manipularea
încărcăturilor, laţuri (plase), benzi, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor / curele,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
paie pentru capitonare, împletituri din paie pentru
sticle / învelitori din paie pentru sticle / ambalaje,
din paie, pentru sticle, sfori, benzi pentru legat
via, prelate, corturi, fibre textile, fire, nemetalice,
pentru împachetare sau legare, câlţi, sfori din
hârtie, sfori pentru plase, lână pentru capitonare
(umplutură), prelate pentru vehicule, neformate,
fibre de sticlă din siliciu pentru utilizare la
produsele textile, vată pentru filtrare, vată pentru
capitonare şi de umplutură, capete de ceară,
sfoară pentru bici, aşchii de lemn, lână de lemn,
smocuri de lână, lână tratată sau brută, benzi
pentru împachetare sau legare, nemetalice.
23. Fire sub formă de şnur, aţe şi fire de nucă
de cocos, aţe şi fire de bumbac, aţe şi fire filate,
aţe şi fire elastice pentru utilizare la produsele
textile, aţe şi fire pentru broderie, fire din fibră
de sticlă pentru utilizare la produsele textile, aţe
şi fire de cânepă, aţe şi fire de iută, aţe şi fire
de in, aţe şi fire de mătase artificială, fire de
cauciuc pentru utilizare la produsele textile, aţe
şi fire pentru cusut, aţe şi fire de mătase, bumbac
tors, aţe şi fire toarse, lână toarsă / pieptănată,
mătase toarsă, fir metalic pentru broderie, fire
din material plastic pentru utilizare la produsele
textile, aţe şi fire de lână, aţe / fire.
24. Ţesături adezive care se aplică utilizând
căldura, steguleţe pentru bebeluşi, banere din
material textil sau plastic, textile pentru baie,
exceptând îmbrăcămintea, mănuşi de baie, huse
pentru pat / cearşafuri / cuverturi (cearşafuri) /
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, pânză pentru masa de biliard,
pături pentru animalele de gospodărie, ţesătură
pentru site, brocart, vatir, pânză pentru steaguri
din material textile sau plastic, stambă, pânze
pentru goblenuri sau pentru brodat, pânză
de tifon, ţesături sub formă de şnur, şeviot
(ţesătură), ţesătură, cârpe pentru demachiere,
suporturi de pahare din material textil, apărători
laterale pentru pătuţurile de copii (lenjerie de
pat), pânze de bumbac, huse (detaşabile)
pentru mobilă / huse detaşabile pentru mobilă,
huse pentru pernele de divan, crep (ţesătură),
crepon, suporturi pentru draperii din material
textil, draperii din material textil sau plastic,
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damasc, pânze pentru schimbarea scutecelor
pentru bebeluşi, scutece din pânză, perdele
pentru uşi, stofă pentru covoare, plăpumi de
puf (cuverturi de pat), material elastic ţesut,
ţesătură din esparto, pânză, impermeabilă la
gaze, pentru baloanele de zbor, pânză care
imită pielea animalelor, pânză, pânză pentru
încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă din material textil,
fetru, ţesături din fibră de sticlă pentru uz
pentru utilizare la produsele textile, materiale
textile de filtrare, steaguri din material textil
sau plastic, flanel (ţesătură), molton (pânză),
huse din plastic pentru mobilă / huse din
plastic pentru mobilă, huse din material textil
pentru mobilă, finet/ barhet, tifon (ţesătură),
cârpe pentru şters paharele (prosoape de
bucătărie), pânză cauciucată, alta decât cea
pentru papetărie, ţesătură din păr (pânză de
sac), batiste din material textil, căptuşeli pentru
pălării, din material textil, dintr-o bucată, pânză
de cânepă, ţesătură de cânepă, lenjerie de
uz casnic, jerseu (ţesătură), pânză de iută,
ţesătură tricotată, etichete din material textil,
pânze pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de
corp, ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
căptuşeli (textile), marabu (ţesătură), huse
pentru saltele, moleschin (ţesătură), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă / transparente, materiale textile
neţesute, muşama utilizată ca faţă de masă,
dosuri de perne, feţe de perne, suporturi
pentru farfurie din material textil, materiale
plastice (înlocuitoare de ţesături), ţesătură de
stambă imprimată, pături imprimate din material
textil, ţesătură de ramie, ţesătură de mătase
artificială, cearşafuri (textile), perdele de duş din
material textil sau plastic, giulgiuri, ţesături de
mătase pentru imprimarea de modele, mătase
(ţesătură), căptuşeli pentru sacii de dormit,
saci de dormit pentru bebeluşi, saci de dormit,
traverse de masă, nu din hârtie, garnituri de
masă, nu din hârtie, şerveţele de masă din
material textil, feţe de masă, nu din hârtie,
protecţii pentru masă din material textil, tafta
(ţesătură), material textil, faţă (lenjerie), feţe
(huse pentru saltele), huse din pânză formate
pentru capacul de toaletă, prosoape din material
textil, pânze imprimate pentru broderie / pânză
imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, carpete
textile agăţate pe pereţi / tapiserie (carpete
agăţate pe pereţi), din material textil, pânză de
lână / ţesătură de lână, zefir (ţesătură).
25. Stihare (alba), ghete, şorţuri (îmbrăcăminte),
cravate ascot, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie
de corp), bandane (fulare), sandale de baie,

papuci de baie, halate de baie, căşti de baie,
slipuri de baie / pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri cu pene
(articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane /
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto(espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal / ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover / rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere) / jambiere,
egări (pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete / combinezoane, paltoane bărbăteşti /
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
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sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă
scurtă, căşti de duş, bocanci de schi,
mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi tip
fustă, bonete, măşti de somn, papuci, furouri
(lenjerie de corp), bretele pentru susţinerea
şosetelor, şosete, branţuri, tălpi pentru
încălţăminte, șoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia /
desuuri care absorb transpiraţia, flanele /
pulovere / hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene,
curele pentru jambiere, pantaloni (am.), turbane,
chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri, uniforme,
pâslari (cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame
pentru încălţăminte, costume din neopren pentru
schi nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere.
26. Aplicaţii (mercerie), flori artificiale, fructe
artificiale, ghirlande artificiale, plante artificiale,
altele decât pomii de crăciun, ghirlande artificiale
pentru crăciun, ghirlande artificiale cu lumini
pentru crăciun, coroane artificiale pentru crăciun,
coroane artificiale cu lumini pentru crăciun,
insigne pentru purtare, nu din metale preţioase,
mărgele, altele decât pentru confecţionarea
bijuteriilor, cleme pentru curele, ace pentru
maşina de cusut, pene de păsări (accesorii
de îmbrăcăminte), închizători pentru bluze /
închizători pentru fixarea rochiei pe corp, bobine
pentru aţa de brodat sau lână (nu componente
de maşini), ace de năvădit, funde pentru păr, cutii
de ace, şnururi, brasarde / banderole de braţ
(accesorii de îmbrăcăminte), broşe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), nasturi, pandantive, altele decât
cele pentru bijuterii, inele de chei sau lanţuri
pentru brelocuri, găitane (pasmanterie), benzi
pentru ridicarea sânilor, benzi dublu adezive
pentru lenjerie, suporturi pentru gulere, numere
de concurs, cordoane pentru îmbrăcăminte,
cordoane pentru ornamente, fanoane pentru
corsete / oase de balenă pentru corsete,
croşete / ace de croşetat, ace de stopat, forme
pentru cârpit, articole decorative pentru păr,
borduri pentru îmbrăcăminte, panglici elastice,
broderie / articole ornamentale (broderie),
ace de brodat, ace entomologice, benzi
elastice pentru susţinerea mânecilor, ocheţi
pentru îmbrăcăminte, bărbi false, păr fals,

tivuri false, mustăţi false, închizători pentru
îmbrăcăminte, închizători pentru portjartiere /
închizători pentru bretele, pene (accesorii de
îmbrăcăminte), festoane (broderie), volănaşe
(dantelărie), volănaşe pentru îmbrăcăminte,
franjuri, broderie cu fir de aur, mercerie (articole
necesare în croitorie), cu excepţia aţelor, panglici
de mercerie, funde de mercerie, elastice de păr,
agrafe de păr / ace de păr, ace pentru ondularea
părului, agrafe de păr / clame de păr, ace de păr,
plase pentru păr, căşti pentru vopsirea părului,
hârtie pentru ondularea părului, extensii de păr,
ondulatoare de păr, electrice şi neelectrice,
altele decât ustensilele manuale, ornamente
pentru pălării, benzi pentru pălării, petice
termoadezive pentru repararea articolelor textile,
petice termoadezive pentru decorarea articolelor
textile (mercerie), benzi de prindere cu scai
şi puf, copci (mercerie), copci pentru corsete,
păr uman, andrele, dantelă pentru borduri,
ornamente din dantelă / pasmanterie, litere
pentru marcarea lenjeriilor, paiete strălucitoare,
monograme pentru marcarea lenjeriilor / numere
sau litere pentru marcarea lenjeriilor, perne
pentru ace, truse de ace, dispozitive de
introdus aţa în ac, ace, ace pentru maşinile
de pieptănat lâna, numerale pentru marcarea
lenjeriilor, insigne ornamentale (nasturi), pene
de struţ (accesorii de îmbrăcăminte), picou
(margine de dantelă), perne pentru acele
cu gămălie, ace cu gămălie, altele decât
bijuteriile, şuviţe împletite / meşe de păr, panglici
pentru premii, panglici pentru păr, panglici
şi funde, nu din hârtie, pentru împachetarea
cadourilor, rozete (mercerie), croşete pentru
carpete, ace pentru pielărie (şelărie), ace de
cusut, cutii de cusut, degetare pentru cusut,
seturi de cusut, închizători de pantofi, cârlige
pentru pantofi, şireturi pentru pantofi, ornamente
pentru pantofi, ocheţi pentru pantofi, catarame
pentru pantofi, ace de cizmărie, pernuţe
de umeri pentru îmbrăcăminte, ace pentru
confecţionarea plaselor de pescuit, broderie cu
fir de argint, volane pentru fuste, capse, paiete
pentru îmbrăcăminte, benzi pentru rejansele de
draperii, ciucuri (mercerie), moţuri (pompoane),
calote din păr, ornamente pentru îmbrăcăminte,
cleme de pantaloni pentru ciclişti, peruci, şireturi
de lână, coroniţe din flori artificiale, închizători
cu fermoar / fermoare, fermoare pentru genţi /
închizători cu fermoar pentru genţi.
27. Gazon artificial, covoraşe de baie, substrat
de covor, covoare pentru automobile / covoare
pentru automobile, covoare / carpete, carpete
agăţate pe pereţi, nu din material textil, covoraşe
de intrare, învelitori de pardoseală, protecţii
pentru pardoseli, rezistente la foc, pentru
şeminee şi grătare, covoare pentru gimnastică /
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saltele pentru gimnastică, linoleum, covoraşe /
preşuri, covoare din frânghii împletite pentru
pârtiile de schi, covoare antiderapante, covoare
din stuf, tapet din material textil, învelitori de
pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru yoga.
28. Aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de crăciun, blocatoare pentru urcarea pe
coardă (echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table,
genţi special concepute pentru schiuri, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru pomul
de crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de billiard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, carduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism /
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi
de box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri
de construcţie, plase pentru fluturi, paravane
de camuflaj (articole sportive), suporturi de
lumânări pentru pomii de crăciun, capse pentru
pistoale (jucării), măşti de carnaval, cretă
pentru tacurile de biliard, jocuri de şah, table
de şah, extensoare pentru piept (aparate de
exerciţii) / aparate de exerciţii (extensoare),
jetoane pentru jocurile de noroc, pomi de
crăciun din material sintetic, pocnitori cu surprize
specifice crăciunului (noutăţi pentru petrecere),
suporturi pentru pomii de crăciun, aruncătoare
de talere din argilă, talere din argilă (ţinte),
hamuri pentru alpinişti, mese de biliard acţionate
cu fise, confeti, truse de magie, manete de
comandă pentru consolele de jocuri, manete
de comandă pentru jucării, numărători (discuri)
pentru jocuri, coşuri de prins peşte (capcane de
pescuit), genţi de cricket, pahare pentru zaruri,
darts, momeli pentru vânătoare sau pescuit /
nade pentru vânătoare sau pescuit, zaruri,
discuri pentru sporturi, unelte pentru refacerea
gazonului (accesorii de golf) / unelte pentru
remedierea găurilor din gazon (accesorii de
golf), păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
gantere, canturi de schiuri, protecţii pentru cot
(articole sportive), ţinte electronice, carusele

pentru parcurile de distracţii, arme pentru scrimă,
măşti de scrimă, mănuşi speciale pentru scrimă,
cârlige pentru peşte, instrumente de pescuit, linii
(fire) de pescuit, labe de înot / mănuşi de înot
(înotătoare), plute de pescuit, discuri zburătoare
(jucării), mese de fotbal, jocuri, aparate pentru
jocuri, aparate pentru jocurile de noroc, mănuşi
pentru jocuri, crose de golf, saci de golf, cu
sau fără roţi, mănuşi de golf, cărucioare de
golf / cărucioare pentru sacii de golf, corzi
pentru rachete, gută pentru pescuit, aparate
de gimnastică, giroscoape şi stabilizatoare de
zbor pentru modelele de aeronave, deltaplane,
hamuri pentru plăcile de windsurf cu velă,
arbalete (articole sportive), crose de hochei,
jocuri cu potcoave, fluiere pentru vânătoare,
patine de gheaţă, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protecţii pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, mah-jong,
bile de sticlă pentru jocuri, măşti (obiecte de
divertisment), catarge plăcile de windsurf cu
velă, păpuşi matrioska, suspensoare de sport
pentru bărbaţi (articole sportive), ace de pompe
pentru umflarea mingilor de joacă, plase pentru
sporturi, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, jucării cu caracter de noutate pentru
a face glume, ornamente pentru pomii de
crăciun, cu excepţia instalaţiilor, lumânărilor
şi produselor de cofetărie, pachinko, plăci de
padelă, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie
cu telecomandă, panglici pentru gimnastică
ritmică, jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe
de pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru
bicicletele staţionare de antrenament, colofoniu
utilizat de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu
velă pentru windsurf, machete de vehicule la
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scară, seturi de machete la scară (jucării),
momeli cu miros pentru vânătoare sau pescuit,
scutere (jucării), lozuri răzuibile pentru jocurile
de tip loterie, piei de focă (învelitori pentru
schiuri), apărători de tibie (articole sportive),
fluturaşi (de badminton), skateboard-uri, legături
pentru schiuri, schiuri, popice, popice (jocuri),
praştii (articole sportive), topogane (obiecte
de divertisment), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare de
antrenament, jucării umplute, schiuri nautice,
legături pentru placa de surf, plăci de surf,
piscine (articole de joacă), plăci de înot, centuri
de înot, veste de înot, saltele gonflabile pentru
piscine, leagăne, mese de tenis de masă,
ţinte pentru tragere, ursuleţi de pluş, plase de
tenis, tunuri pentru mingile de tenis, măşti de
teatru, pistoale de jucărie, pistoale cu aer de
jucărie, jucării carusel pentru pătuţuri, maşini
de jucărie, machete de jucărie, case de jucărie
pentru copii, cochilii de protecție pentru sport,
etichete pentru genţi de golf, sănii pentru
scheleton, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetice, jucării
din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.
35. Servicii de comerţ, administrarea
programelor de fidelizare destinate celor
care călătoresc cu avionul, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, asistenţă administrativă pentru a
răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii

specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
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ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea 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,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin

televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de cv-uri
pentru terţi.

───────

(210) M 2021 02849
(151) 07/04/2021
(732) FLORIN ION ANASTASIU, SAT

BOBOC, JUD. BUZĂU, COMUNA
COCHIRLEANCA, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

GLYKO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 05.07.02

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi, in special produse de patiserie
și cofetarie, dulciuri, bomboane, ciocolata
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
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magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata prin magazine fizice sau online de
produse diverse, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).

───────

(210) M 2021 02850
(151) 07/04/2021
(732) AUTO REDNIC SRL, SAT

BERBESTI NR.621, JUD.
MARAMURES, COMUNA
GIULESTI, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

rednic PRO DETAILING

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:argintiu, roșu, negru,
alb

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

37. Servicii de curățare interioară și exterioară a
autoturismelor.
40. Servicii de lustruire prin abrazierea
caroseriei (polish), servicii de aplicare a foliei
pe geamurile autoturismelor, servicii de tratare a
tapițeriei din piele pentru autoturisme, servicii de
aplicare a foliei pe autoturisme (colantare).

───────

(210) M 2021 02851
(151) 07/04/2021
(732) GAMA & GAMA S.R.L., COMUNA

CULCIU, NR.134/C, JUD. SATU
MARE, CULCIU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA,
NR.48;, BL.D-10, AP.3, JUD.
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
POOOP

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

31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
aşternut pentru animale.

───────

(210) M 2021 02852
(151) 07/04/2021
(732) GAMA & GAMA S.R.L., COMUNA

CULCIU, NR.134/C, JUD. SATU
MARE, CULCIU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA,
NR.48;, BL.D-10, AP.3, JUD.
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
PIS PIS

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

31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
aşternut pentru animale.

───────
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(210) M 2021 02853
(151) 07/04/2021
(732) GAMA & GAMA S.R.L., COMUNA

CULCIU NR.134/C, JUD. SATU-
MARE, CULCIU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA
NR.48;, BL.D-10, AP.3, JUD.
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
SMILE

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

31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
aşternut pentru animale.

───────

(210) M 2021 02854
(151) 07/04/2021
(732) GAMA & GAMA S.R.L., COMUNA

CULCIU NR.134/C, JUD. SATU-
MARE, CULCIU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA
NR.48, BL.D-10, AP.3, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)
MY MATE

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

31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
aşternut pentru animale.

───────

(210) M 2021 02855
(151) 07/04/2021
(732) MARIUS - EUGENIU

GĂLBENUŞĂ, STR MUSETESTI
NR 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ARDLD ASOCIAŢIA ROMÂNĂ
PENTRU DEZVOLTARE

LOCALĂ DURABILĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.01; 26.11.12; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.08

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 1807
PC), galben (Pantone 7549 C), albastru
(Pantone 3005 C), negru (Pantone
Neutral Black C)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare.
41. Educație, divertisment și sport, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei.
45. Servicii de consiliere juridică în materie
de reglementări, cercetări juridice, consultanță
oferită de experți pentru problemele juridice,
furnizare de opinii juridice de specialitate,
furnizarea de informații juridice, servicii de
informare pe probleme legale, servicii de
informații juridice.

───────
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(210) M 2021 02856
(151) 07/04/2021
(732) FAMI IMPEX SRL, STR. 11 IUNIE

NR. 42, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

famivide

(531) Clasificare Viena:
16.03.05; 24.17.25; 27.05.17; 27.05.24

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneti, materiale înregistrate,
aparate biometrice de identificare, analizoare de
imagine, analizoare de luminescență, aparate
de înregistrare de date, 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 USB, 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, 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, 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
prelungitoare, 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 descărcabile
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, camere
video activate de mișcare, 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
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de filmat pentru filme cu auto-developare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, playere mp4,
player portabil multimedia, ochelari 3D, playere
multimedia, 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
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 asistență personală
(PDA), carcase rezistente la apă pentru camere
video, carcase pentru dispozitive de stocare
de date, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, detectoare de fum, 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, adaptoare pentru
cabluri, cabluri adaptoare (electrice), brățări
inteligente care transmit date către telefoane
inteligente, cabluri pentru transmisia de date,
folii de protecție adaptate pentru ceasuri
inteligente, aparate, instrumente și cabluri pentru

electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, aparate pentru
înregistrări audio-video, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, camere cinematografice
cu funcționalitatea multi-cadru, dispozitive
audio și receptoare radio, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, echipamente fotografice,
echipament de karaoke, dispozitive pentru
captarea și dezvoltarea imaginilor, adaptoare
pentru obiective foto, aparate cu bliț, aparate
de filmat ultrarapide, aparate de fotografiat,
genți adaptate sau confecționate special pentru
transportul de aparate de fotografiat, aparate
de fotografiat digitale, aparate de fotografiat
subacvatice, aparate de mărit (fotografie),
aparate de prelucrare a imaginilor, aparate
foto cu burduf, aparate de uscat fotografii,
aparate fotografice, aparate pentru imprimarea
fotografiilor, aparate și instrumente fotografice,
aparatură pentru generarea de imagini virtuale,
camere de 360º, blițuri pentru fotografie, camere
video pentru vehicule, camere web, capace
de protecție pentru camere foto, camere video
pentru telefoane inteligente, camere fotografice,
camere fotografice digitale, diapozitive, carcase
pentru camere, filtre pentru aparate de
fotografiat, dispozitive de iluminat pentru
fotografie, filtre UV pentru aparate de fotografiat
digitale, huse de videocamere, huse pentru
aparate de fotografiat, genți pentru aparate de
fotografiat, dispozitive de iluminat pentru camere
obscure fotografice, lămpi de blitz, lentile pentru
film, lămpi pentru camere obscure, telemetre
(pentru camere foto), tocuri pentru aparate de
fotografiat, trepiede pentru aparate fotografice,
senzori pentru declanșator, suporturi cu trei
picioare pentru aparate de fotografiat, surse de
lumină (blițuri) folosite în fotografiere, monitoare,
microfoane, suporturi pentru microfoane,
brațe telescopice pentru microfoane, aparate
pentru localizarea obiectivelor (telescopice),
telepromptere, aparate foto reflex, digitale
și cu un singur obiectiv (DSLR), aparate
de înregistrare, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, camere video portabile, camere
video digitale, camere video 360º, trepiede
pentru binocluri, trepiede (pentru telescoape),
adaptoare audio, adaptoare coaxiale, adaptoare
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USB, inele adaptoare pentru atașarea
obiectivelor la aparatele foto, conectoare
adaptoare (electrice), routere wireless,
emițătoare și receptoare wireless, brațe
extensibile pentru aparatele de transmisie a
sunetului.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, 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, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare și
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate de iluminat și reflectoare,
becuri, lampi, lumini pentru studio, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, hârtie și carton, adezivi,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele, genți, articole de
șelărie, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată (cu utilizare nespecificată),
fibre textile brute și înlocuitori, materiale pentru
umplere și capitonare, curele și benzi, frânghii
și sfori, marchize, prelate, corturi și acoperitoare
neadaptate, sacoșe și saci, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole
și echipament de sport, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, ornamente

pentru petrecere și pomi de crăciun artificiali,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu CD-uri si dvd-uri inregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale inregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipamente fotografice , trepiede, carcase
pentru cabine foto, drone pentru filmari aeriene,
accesorii camere video, sisteme de transmisie
wireless, stabilizatoare pentru camere foto-
video, convertoare si distribuitoare AV, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata cu
privire la dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, hardware de calculator,
software de calculator, echipamente audio-
vizuale, microfoane, monitoare, aparate foto-
video, aparate de inregistrare, telefoane, tablete,
calculatoare, laptopuri, ceasuri inteligente și
huse, folii de protectie și carcase pentru
acestea, boxe, periferice pentru calculator,
cabluri de încarcăre, cabluri pentru transferul
de date, baterii, încărcătoare, adaptoare pentru
cabluri, suporturi pentru dispozitive media,
servicii de agenţii de import și export, servicii
de intermediere comercială, publicitate și
marketing.
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:rosu, alb, albastru,
galben

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, carne și produse din
carne, insecte și larve preparate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din
carne, amestecuri pentru supe, antreuri pe bază
de legume, batoane nutritive pe bază de soia,
batoane pe bază de nuci și semințe, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, produse lactate tartinabile, paste de
carne, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, alimente
refrigerate constând în principal din pește, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, musaca cu carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, supe,
sos de brânză velveeta amestecat cu ardei iuți
chili, salate aperitiv, salate de legume, salate
cu carne de pasăre, tocăni, bacon, cârnați,
cârnați în aluat, carne, carne preparată, carne
feliată, ficat, cărnuri gătite, carne procesată,
jambon, înlocuitori de carne, hamburgeri, gustări
pe bază de carne, produse din carne preparate,
mezeluri, șuncă, salam, brânză alba, brânză
sub formă de sosuri de înmuiat, gogoși cu
brânză proaspătă de vaci, măsline umplute cu
brânză feta, aflate în ulei de floarea soarelui,
brânzeturi, brânzeturi cu trufe, gustări pe bază de
brânză, cașcaval, cașcaval afumat, amestecuri
de brânză, amestecuri pe bază de unt, bastoane
de mozzarella, batoane de brânză, brânză albă
moale, brânză cancoillotte, băuturi aromate pe
bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut de
fructe., carne și produse din carne, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, produse lactate
și înlocuitori, ouă și produse din ouă, uleiuri

și grăsimi comestibile, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, batoane de cereale
și batoane energizante, aperitive (tartine),
specialități de patiserie, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de cofetărie și înghețate, produse de cofetărie
pe bază de arahide, ciocolată pentru produse
de cofetărie și pâine, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie
pe bază de migdale, produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie congelate, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, produse de cofetărie
cu umpluturi lichide de fructe, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de produse de cofetărie din zahăr,
prăjituri, prăjituri înghețate, prăjituri cu fructe,
pesmeciori (prăjituri), pișcoturi (prăjituri), prăjituri
pentru ceai, prăjituri cu cremă, arome pentru
prăjituri, prăjituri cu brânză, prăjituri din mei, făină
pentru prăjituri, prăjituri cu căpșuni, aluat pentru
prăjituri, prăjituri cu ciocolată, glazură de prăjituri,
glazuri pentru prăjituri, glazură pentru prăjituri,
amestecuri pentru prăjituri, preparate pentru
prăjituri, aluat de prăjituri, prăjituri cu migdale,
prăjiturici uscate (patiserie), aluat congelat
pentru prăjituri, prăjituri mici cu ciocolată,
preparate aromatice pentru prăjituri, prăjituri
cu fructe glasate, prăjituri din iaurt înghețate,
dulciuri pentru decorarea prăjiturilor, dulciuri
pentru ornarea prăjiturilor, amestecuri pentru
prepararea prăjiturilor, praf pentru prepararea
prăjiturilor, sosuri, amestecuri de condimente.
32. Bere și produse de bere, preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor,
băuturi nealcoolice, siropuri pentru băuturi
nealcoolice, amestecuri pentru prepararea
sorbeturilor (băuturi), ape, băuturi carbogazoase
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aromatizate, băuturi care conțin vitamine, băuturi
cu proteine, sucuri.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
publicitate și marketing, realizare de târguri și
expoziții virtuale online în scopuri comerciale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de import și export,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
comenzi online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de intermediere comercială, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, hârtie și carton, adezivi,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, materiale și articole
izolante și opritoare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu carne,
fructe, ciuperci și legume prelucrate (inclusiv
nuci și leguminoase), ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, produse
lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, sare,
mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice.,
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.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de

rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de cazare
temporară, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizare de cazare temporară,
servicii oferite de baruri, servicii oferite de
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, prepararea mâncării,
prepararea alimentelor, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii oferite de localuri tip snack-bar, servicii
contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servire
de alimente și băuturi, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de găzduire temporară
în locuințe, închiriere de camere, organizare și
furnizare de cazare temporară, furnizarea de
spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni, servicii oferite de catering,
servicii de catering mobil, servicii de catering
hotelier, închiriere de echipament de catering.

───────
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Romani cu

ETICHETA CURATA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, carne și produse din
carne, insecte și larve preparate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din
carne, amestecuri pentru supe, antreuri pe bază
de legume, batoane nutritive pe bază de soia,
batoane pe bază de nuci și semințe, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, produse lactate tartinabile, paste de
carne, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, alimente
refrigerate constând în principal din pește, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, musaca cu carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, supe,
sos de brânză velveeta amestecat cu ardei iuți
chili, salate aperitiv, salate de legume, salate
cu carne de pasăre, tocăni, bacon, cârnați,
cârnați în aluat, carne, carne preparată, carne
feliată, ficat, cărnuri gătite, carne procesată,
jambon, înlocuitori de carne, hamburgeri, gustări
pe bază de carne, produse din carne preparate,
mezeluri, șuncă, salam, brânză alba, brânză

sub formă de sosuri de înmuiat, gogoși cu
brânză proaspătă de vaci, măsline umplute cu
brânză feta, aflate în ulei de floarea soarelui,
brânzeturi, brânzeturi cu trufe, gustări pe bază de
brânză, cașcaval, cașcaval afumat, amestecuri
de brânză, amestecuri pe bază de unt, bastoane
de mozzarella, batoane de brânză, brânză albă
moale, brânză cancoillotte, băuturi aromate pe
bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut de
fructe., carne și produse din carne, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, produse lactate
și înlocuitori, ouă și produse din ouă, uleiuri
și grăsimi comestibile, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, batoane de cereale
și batoane energizante, aperitive (tartine),
specialități de patiserie, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de cofetărie și înghețate, produse de cofetărie
pe bază de arahide, ciocolată pentru produse
de cofetărie și pâine, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie
pe bază de migdale, produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie congelate, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, produse de cofetărie
cu umpluturi lichide de fructe, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de produse de cofetărie din zahăr,
prăjituri, prăjituri înghețate, prăjituri cu fructe,
pesmeciori (prăjituri), pișcoturi (prăjituri), prăjituri
pentru ceai, prăjituri cu cremă, arome pentru
prăjituri, prăjituri cu brânză, prăjituri din mei, făină
pentru prăjituri, prăjituri cu căpșuni, aluat pentru
prăjituri, prăjituri cu ciocolată, glazură de prăjituri,
glazuri pentru prăjituri, glazură pentru prăjituri,
amestecuri pentru prăjituri, preparate pentru
prăjituri, aluat de prăjituri, prăjituri cu migdale,
prăjiturici uscate (patiserie), aluat congelat



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/04/2021

pentru prăjituri, prăjituri mici cu ciocolată,
preparate aromatice pentru prăjituri, prăjituri
cu fructe glasate, prăjituri din iaurt înghețate,
dulciuri pentru decorarea prăjiturilor, dulciuri
pentru ornarea prăjiturilor, amestecuri pentru
prepararea prăjiturilor, praf pentru prepararea
prăjiturilor, sosuri, amestecuri de condimente.
32. Bere și produse de bere, preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor,
băuturi nealcoolice, siropuri pentru băuturi
nealcoolice, amestecuri pentru prepararea
sorbeturilor (băuturi), ape, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi care conțin vitamine, băuturi
cu proteine, sucuri.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
publicitate și marketing, realizare de târguri
și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de import și export, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
realizare de târguri și expoziții virtuale online în
scopuri comerciale, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de intermediere comercială, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, hârtie și carton, adezivi,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, materiale și articole
izolante și opritoare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu carne,
fructe, ciuperci și legume prelucrate (inclusiv
nuci și leguminoase), ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, produse
lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, sare,
mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,

tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice.,
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.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de cazare
temporară, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizare de cazare temporară,
servicii oferite de baruri, servicii oferite de
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, prepararea mâncării,
prepararea alimentelor, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii oferite de localuri tip snack-bar, servicii
contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servire
de alimente și băuturi, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de găzduire temporară
în locuințe, închiriere de camere, organizare și
furnizare de cazare temporară, furnizarea de
spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni, servicii oferite de catering,
servicii de catering mobil, servicii de catering
hotelier, închiriere de echipament de catering.

───────
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(210) M 2021 02859
(151) 07/04/2021
(732) CATIDIN IDEEAS SRL, ALEEA

NEGOIU NR. 10, JUDETUL CLUJ,
GILAU, 407310, CLUJ, ROMANIA

(540)
Amis de la Fête

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

29. Brânzeturi, brânzeturi proaspete, brânzeturi
maturate, mix de brânzeturi, brânzeturi maturate
moi, brânzeturi albe moi, scurse, brânzeturi cu
trufe.

───────

(210) M 2021 02860
(151) 07/04/2021
(732) BOZAVA MOB DESIGNE SRL,

STR. PELINULUI NR. 12, JUDETUL
TULCEA, TULCEA, 820191,
TULCEA, ROMANIA

(540)
Xenon Bright

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────



ERATA 

 

Referitor la depozitul M2021/02790 din data 06/04/2021, 

publicat în data de 13/04/2021, se scoate de la publicare 

deoarece taxele de depunere şi publicare nu au intrat în contul 

OSIM. 



 

ERATĂ 

 

  

 Referitor la cererea cu numărul de depozit M 2020 02810 publicată în data de 13.04.2021 

- se scoate de la publicare, deoarece taxele nu au intrat în OSIM.  

 

 



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2021 02814/06.04.2021, 
publicată în 13.04.2021, data de depozit corectă a cererii este 09.04.2021. 


