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Cereri Mărci publicate în 27/07/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05437 20/07/2021 LOREDANA GAITAN Lunna coffee & brunch

2 M 2021 05438 20/07/2021 OANA STRUNILA Versatil Distribution

3 M 2021 05439 20/07/2021 ASOCIATIA VALEA ZIMBRILOR
- VAMA BUZAULUI

VALEA ZIMBRILOR

4 M 2021 05440 20/07/2021 RADU-CRISTIAN MUSETESCU Teatrul de Artă Socială MINA

5 M 2021 05441 20/07/2021 RINGHEL TEAM SRL PROCESIO

6 M 2021 05442 20/07/2021 RADU-OLIVIAN VIGHECIU EXIT THE NEW ENTRANCE

7 M 2021 05443 20/07/2021 PLAST LAND SRL DOW

8 M 2021 05444 20/07/2021 LAURENTIU ILIESCU DOZACAN

9 M 2021 05445 20/07/2021 SERENA EXIM S.R.L. srn First touch

10 M 2021 05446 20/07/2021 NG GLOBAL EQUIPMENT SRL Huepar

11 M 2021 05448 20/07/2021 ALEX MELCOVICH BH SRL NECTA

12 M 2021 05449 20/07/2021 S.C. CONPERO CONSTRUCT
SRL

CONPERO CONSTRUCT

13 M 2021 05450 20/07/2021 ZAREA SA ZAREA FRESCO

14 M 2021 05451 20/07/2021 KID PROJECT DESIGN SRL KID YACHT

15 M 2021 05452 20/07/2021 PAUNYX INVEST COMPANY
S.R.L.

PAUNYX

16 M 2021 05453 20/07/2021 SC ROMSTAL IMPEX SRL romstal ARHITECT

17 M 2021 05454 20/07/2021 STUDIO CASA CONSULT S.R.L. COPOU GARDEN RESIDENCE

18 M 2021 05455 20/07/2021 OCTIMA VINIS SRL SONORUM

19 M 2021 05456 20/07/2021 FUNDATIA BEGA verde pentru biciclete

20 M 2021 05457 20/07/2021 SC BEGA TURISM SA TIMISOARA CONVENTION
CENTER

21 M 2021 05458 20/07/2021 SC TIMCO SA ARSENAL PARK
TRANSILVANIA
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(210) M 2021 05437
(151) 20/07/2021
(732) LOREDANA GAITAN, STRADA

REPUBLICII 2, BL. 2, SC. A, AP. 18,
JUDEȚUL SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

Lunna coffee & brunch

(531) Clasificare Viena:
05.07.01; 26.01.03; 26.01.18; 26.11.02;
27.05.01

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2021 05438
(151) 20/07/2021
(732) OANA STRUNILA, STR. VATRA

LUMINOASA NR. 26, BL. P7A,
SC. A, ET. 7, AP. 26, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021916, ROMANIA

(540)
Versatil Distribution

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

35. Agenții de distribuție pentru piese de teatru.
41. Distribuție de filme.

───────

(210) M 2021 05439
(151) 20/07/2021
(732) ASOCIATIA VALEA ZIMBRILOR

- VAMA BUZAULUI, COM.
VAMA BUZAULUI 425, JUDEȚUL
BRAȘOV, 507245, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)
VALEA ZIMBRILOR

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 05440
(151) 20/07/2021
(732) RADU-CRISTIAN MUSETESCU,

STRADA LUCEAFARULUI NR.
18B, CASA 3, JUDEȚUL ILFOV,
CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Teatrul de Artă Socială MINA

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

41. Producții de teatru.
───────
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(210) M 2021 05441
(151) 20/07/2021
(732) RINGHEL TEAM SRL, STRADA

MURESANA NR. 8, BLOC 58A,
SC.1, ET. 4, AP.15, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PROCESIO

(531) Clasificare Viena:
14.03.01; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.13;
29.01.12

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

clase:
9. Software, softuri educative, software utilitar,
aplicații software descărcabile, software
mobil, software bancar, software interactiv,
software multimedia, software integrat,
software adaptabil, software educational,
software științific, software pentru gestiunea
documentelor, software de asistență.

───────

(210) M 2021 05442
(151) 20/07/2021
(732) RADU-OLIVIAN VIGHECIU, STR.

ZEFIRULUI NR. 10, AP. 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(540)

EXIT THE NEW ENTRANCE

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#ff4606), negru

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

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

───────

(210) M 2021 05443
(151) 20/07/2021
(732) PLAST LAND SRL, STR.

LABORATOR 123, BL. V14, SC.
2, ET. 6 , AP. 55, SECTOR 3,
BUCURESTI , 033723, ROMANIA

(540)
DOW

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
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15. Instrumente muzicale, pupitre pentru partituri
și stative pentru instrumente muzicale, baghete
de dirijor.

───────

(210) M 2021 05444
(151) 20/07/2021
(732) LAURENTIU ILIESCU, STR.

RESITA, NR. 2, BL. P4, SC. 2,
AP. 38, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
DOZACAN

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

7. Dispozitive electronice pentru hrănirea
animalelor, dispozitive mecanizate de hrănire
pentru animale, dispozitive mecanizate de
hrănire pentru animale sălbatice, dispozitive
mecanizate de alimentare cu apă a animalelor,
sisteme mecanizate de alimentare a animalelor,
buncăre de alimentare pentru animale (mașini),
mașini și aparate agricole, de grădinărit
și silvice, mașini de distribuire, pompe,
compresoare și suflante, pompe de apă, pompe
electrice de apă, mașini de aprovizionare
cu apă (pompe), roboți industriali, aparate
de distribuire automata, aparate de distribuire
(altele decât distribuitoarele de vânzare), mașini
de pulverizat, unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, automate (distribuitoare
automate).
21. Boluri pentru băut pentru animale de
companie, boluri pentru hrănirea animalelor de
companie, automate, boluri pentru hrănirea și
adăparea animalelor de companie, dispozitive
electronice de hrănire pentru animale de
companie, dispozitive de hrănire pentru animale
pe care animalele le pot acționa singure,
articole pentru animale, căușe pentru hrana
canină, distribuitoare de hrană pentru animale
de companie acționate de acestea, adăpătoare
nemecanizate sub formă de distribuitoare
portabile de apă și de lichide pentru animale
de companie, alimentatoare nemecanizate
pentru animale, adăpători acționate de animale
domestice, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, căni speciale cu muștiuc pentru

hrănire, dispozitive de hrănire pentru hrănirea
păsărilor în colivii, dispozitive de hrănire
pentru hrănirea păsărilor în natură, dispozitive
de hrănire pentru păsări, iesle de hrănire
metalice pentru bovine, dispozitive de hrănire
pentru păsări sub formă de recipiente, iesle
pentru bovine, jgheaburi metalice pentru bovine,
jgheaburi de apă pentru bovine, troace pentru
ovine, litiere pentru pisici, filtre destinate utilizării
în litiere pentru pisici, tăvi de plastic folosite
ca litiere pentru pisici, duze pentru furtunuri
de apă, terarii de apartament (pentru animale),
sticle pentru apă, pahare, vase de băut și
articole pentru baruri, bazine de apă (pentru
pești vii), articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, perii
pentru animale de companie, borcane cu gustări
pentru animale de companie, recipiente de
uz casnic pentru depozitarea hranei pentru
animale de companie, periuțe de dinți pentru
animale de companie, piepteni pentru animale
domestice, recipiente de băut pentru animale,
cuști de sârmă pentru animale domestice, vase
de mâncare pentru animale de casă, vase pentru
mâncare pentru animale de casă, recipiente de
mâncare pentru animale de companie, recipiente
din plastic pentru distribuirea de mâncare
animalelor de companie, recipiente din plastic
pentru distribuirea de produse de băut animalelor
de companie, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
băuturi, neelectrice.

───────

(210) M 2021 05445
(151) 20/07/2021
(732) SERENA EXIM S.R.L., STR.

OSTROV NR. 17, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

srn First touch
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(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 7627
C), negru (Pantone Black 6 C)

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, inclusiv șorțuri
(îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni pentru
bebeluși (lenjerie de corp), bandane (fulare),
sandale de baie, papuci de baie, halate
de baie, căști de baie, slipuri de baie /
pantaloni scurți 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, șaluri cu pene (articole de
îmbrăcăminte de pus la gât), corsaje (lenjerie),
carâmbi pentru cizme, cizme, cizme pentru
sporturi, chiloți tip boxeri, sutiene, pantaloni
de călărie pentru purtare, camisole, caschete,
șepci (articole pentru acoperirea capului),
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitație din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, corsete, corsete (lenjerie de corp),
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
jartiere, burtiere, mănuși (îmbrăcăminte), pălării,
bentițe (îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte),
jersee, rochii tip pulover / rochii tip salopetă,
chimonouri, chiloți de damă / chiloți pantalonași,
tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din dantelă,
trusouri pentru copii (îmbrăcăminte), egări
(jambiere) / jambiere, egări (pantaloni), paltoane
bărbătești / pardesie, jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, ponchouri, pijamale,
eșarfe, șaluri, cămăși, cămăși cu mânecă scurtă,
fuste, pantaloni scurți tip fustă, bonete, măști
de somn, papuci, furouri (lenjerie de corp),
bretele pentru susținerea șosetelor, șosete,
branțuri, articole sport din jerseu, pantofi de
sport, maieuri sport, portjartiere, ciorapi, ciorapi
care absorb transpirația, lenjerie de corp care
absoarbe transpirația / desuuri care absorb
transpirația, ciorapi care absorb transpirația,
flanele / pulovere / hanorace (pulovere), body-
uri (lenjerie de corp), tricouri cu mânecă scurtă,
colanți, turbane, chiloți, lenjerie de corp, costume
de baie întregi.

───────

(210) M 2021 05446
(151) 20/07/2021
(732) NG GLOBAL EQUIPMENT SRL,

STR. LUICA, NR. 62-64, BL. 1, SC.
1, AP. 20, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Huepar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 17.05.02

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

9. Instrumente pentru măsurarea distanţelor şi
dimensiunilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 05448
(151) 20/07/2021
(732) ALEX MELCOVICH BH SRL,

STR. ION IONESCU DE LA BRAD
NR. 33D, JUD. NEAMT, PIATRA
NEAMŢ, NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)
NECTA

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

32. Băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
legume.

───────
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(210) M 2021 05449
(151) 20/07/2021
(732) S.C. CONPERO CONSTRUCT

SRL, ALEEA STRĂBUNILOR
NR.18, JUDETUL GORJ,
POLOVRAGI, GORJ, ROMANIA

(540)
CONPERO CONSTRUCT

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul si cu
ridicata al materialelor de construcții, servicii
de comerț cu amănuntul şi cu ridicata cu
mașini, piese de schimb, utilaje, ansambluri
si subansambluri , servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata cu piese şi accesorii
pentru autovehicule, comerţ cu amănuntul prin
intermediul caselor de comenzi şi/sau prin
Internet, servicii de comerț cu amănuntul al
bunurilor de ocazie vândute prin magazine,
comerț cu motociclete, piese si accesorii
aferente acestora , comerț cu autovehicule si
autoturisme ușoare , servicii de comerţ cu
ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor
şi furniturilor aferente acestora, servicii de
comerț cu ridicata al mașinilor – unelte, servicii
de comerț cu alte autovehicule , servicii de
comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, in
magazine specializate , servicii de comerţ cu
ridicata al unor produse intermediare , servicii
de intermediere comerciala cu material de
construcții, servicii de intermedieri in comerțul
cu mașini, echipamente industriale , servicii de
intermediere in comerțul cu produse diverse ,
intermediere în comerțul specializat in vânzarea
produselor cu caracter specific , servicii de
agenţii de import- export, servicii de comerț cu
ridicata cu deșeuri sortate si resturi provenite din
construcții.
37. Servicii de închiriere şi leasing cu mașini,
echipamente si instalații pentru constructiv
demolări, curățenie si întreținere cu excepţia
celor finanţate de achiziţia în rate sau prin
închiriere, servicii de închiriere si leasing
cu autovehicule rutiere grele cu excepţia
celor finanţate de achiziţia în rate sau prin
închiriere, servicii de închiriere şi leasing cu
echipamente pentru manipulare materiale cu
excepţia celor finanţate de achiziţia în rate sau
prin închiriere, servicii de tâmplărie (reparații),
servicii de întreţinere şi reparație a vehiculelor,
servicii de forare , construirea, consolidarea,
pavarea, decopertarea si întreținerea de
drumuri, servicii de construcții hidrotehnice ,

repararea sau întreținerea mașinilor pentru
exploatare forestieră.
39. Transport rutier intern şi internaţional de
marfă şi livrare de marfă, transport de materiale
de construcții, transporturi agabaritice, servicii
de închiriere de vehicule pentru transportul
de marfa, servicii de închiriere şi leasing cu
autoturisme şi autovehicule rutiere ușoare cu
excepţia celor finanţate de achiziţia în rate sau
prin închiriere, servicii de informare, consiliere şi
rezervare in legătură cu transportul, servicii de
manipulare si de încărcare de mărfuri.
40. Sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile, recuperarea materialelor din deşeuri.

───────

(210) M 2021 05450
(151) 20/07/2021
(732) ZAREA SA, B-DUL BUCURESTII

NOI NR.176, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ZAREA FRESCO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 25.01.15

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

33. Băuturi alcoolice(cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2021 05451
(151) 20/07/2021
(732) KID PROJECT DESIGN SRL,

INTRAREA CHEFALULUI , NR 12H,
CAMERA 4, ETAJ 7, APARTAMENT
22, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

KID YACHT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
36. Gestionarea proprietăților (imobiliare),
consultanță privind bunuri imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, servicii de investiții
în domeniul imobiliar (servicii financiare), servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri 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 clădiri rezidențiale, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de clădiri, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de vânzare cu

amănuntul, organizare de închirieri imobiliare,
închirieri de spații pentru birouri (imobiliare),
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, intermediere de închirieri de
proprietăți imobiliare, intermediere de contracte
pentru arendarea și închirierea de proprietăți
imobiliare, investiții imobiliare, gestionarea
investițiilor imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare, investiții în
proprietăți imobiliare, servicii de investiții în
proprietăți imobiliare
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
construcție de proprietăți rezidențiale, reparare
și întreținere de clădiri rezidențiale, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii de construcții,
construcții civile, consultații pentru construcții,
reparații în construcții, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), construcții
de clădiri comerciale, construcții de clădiri
rezidențiale, furnizarea de informații în domeniul
construcțiilor, supraveghere a lucrărilor de
construcții, servicii de construcții de clădiri,
închiriere de echipamente de construcții, servicii
de management în construcții, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte de construcții, realizarea de construcții
cu caracter industrial, servicii de gestiune
a lucrărilor de construcții, consultanță în
domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
construcții de case pe bază de comandă,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
furnizare de informații referitoare la industria
construcțiilor, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere.

───────
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(210) M 2021 05452
(151) 20/07/2021
(732) PAUNYX INVEST COMPANY

S.R.L., STRADA RANDUNELELOR
NR.4B, JUD. CONSTANŢA,
NAVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

PAUNYX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

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

clase:
35. Regruparea în beneficiul terţior, a produselor
şi a serviciilor de constructii civile si industriale,
permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web, conducerea si administrarea afacerilor,
consultanta profesionala in afaceri, furnizarea
de informatii si consiliere comerciala pentru
consumatori (consiliere consumatori), analiza de
afaceri, analiză comercială,servicii de informare
și cercetare de piață, servicii de publicitate,
marketing si promovare, realizare de reclame,
anunturi publicitare, publicitate online, promotii,
furnizarea de informatii comerciale, servicii de
agenţii de import-export, servicii de comert cu
ridicata si cu amanuntul pentru materiale de

constructii, permitand clientilor sa le vada si sa
le achizitioneze cat mai comod, prin magazinele
en gros sau en detail, prin cataloage de
vanzare, prin corespondenta sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web, prezentare de produse, organizarea de
târguri şi expozitii cu caracter publicitar si
comercial, servicii de marketing, prelucrare de
date, servicii de birou, servicii de telemarketing.
36. Afaceri imobiliare, promovare (finantare)
de proiecte imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare şi de imobile, închiriere de
apartamente, servicii imobiliare, servicii de
achiziții imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
constructii, si anume pregatire financiara a
proiectelor de constructii, curtaj în proprietăţi
imobiliare, dezvoltare de concepte de utilizare
pentru imobile din punct de vedere financiar,
gestionarea proprietăţilor (imobiliare).
37. Servicii de construcţii, servicii de montaj
și reparații instalații sanitare, alimentare cu
apă, electrice pentru construcții industriale și
civile, servicii de constructii, constructie de
cladiri de apartamente, servicii de renovare
a apartamentelor, supervizarea contructiei de
cladiri, construirea si amenajarea de centre
comerciale, constructie de birouri, izolatii
pentru cladiri, consultatii pentru constructii,
demolarea cladirilor, acoperirea lucrărilor de
zidărie de cărămidă, servicii de hidroizolație
pentru construcții industriale și civile, informatii
legate de constructii, amenajare de terenuri
(construcții), izolatie pentru cladiri, reparatii
si intretinere de cladiri, construcţii de
infrastructură civilă, servicii de construcții
civile şi industriale, demolare de construcții
civile şi industriale, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), construire de
fundații pentru structuri de construcții civile şi
industriale, fundații pentru clădiri, construcție
de proprietăți industriale, întreținere și reparare
de instalații în clădiri, instalare de schele
pentru construcții și platforme pentru lucrări și
construcții, construcția de structuri de inginerie
civilă prin turnarea betonului, construcţii de
infrastructură, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de clădiri comerciale, închirieri
de utilaje pentru construcții, închiriere de
echipamente de construcții, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, instalare de
elemente fabricate de construcții, închiriere de
macarale (echipament de construcții), instalare
de elemente prefabricate pentru construcții,
furnizare de informații în domeniul construcțiilor,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
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construcții de case pe bază de comandă,
construire de fundații pentru structuri de
construcții civile, servicii de construcții referitoare
la clădiri de uz industrial, reparații sau întreținere
de mașini și aparate pentru construcții, servicii de
informații și consultanță cu privire la construcții,
edificare construcții prefabricate, lucrări de
reparații în construcții, executare de cofraje
pentru construcții.
41. Organizare de competiții sportive de pescuit,
organizare și coordonare de turnee de pescuit.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, construcții
civile, proiectare de construcții, elaborare
de planuri (construcții), planuri (realizarea
de -) (construcții), estimarea devizelor în
construcții, cercetare în domeniul construcțiilor,
construcții (efectuarea de planuri pentru -),
controlul calității materialelor de construcții,
proiectare de sisteme de construcții, dezvoltare
de proiecte de construcții, planificare pentru
construcții de proprietăți, servicii de proiectare
privind construcțiile civile, servicii de cercetare
în domeniul construcțiilor, consultanță în
domeniul desenului tehnic în construcții, analiza
comportamentului structural al materialelor de
construcții, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru construcții, consultanță în
domeniul arhitecturii și realizării planurilor
pentru construcții, servicii de proiectare asistată
de calculator pentru proiecte de construcții,
realizare de studii de proiecte tehnice pentru
proiecte de construcții.
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servicii
oferite delocaluri tip snack-bar, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de mâncare destinată
consumului imediat, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), asigurarea de hrană și
băuturi, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii de mâncare la pachet,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni,
servicii de furnizare de alimente si bauturi,

cazare temporara, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închiriere temporară de camere, organizare și
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de închiriere de
camere, închirieri de spații de cazare temporară,
furnizare de informații cu privire la hoteluri,
furnizare de informații cu privire la rezervarea
de locuri de cazare, furnizare de informații
despre servicii de cazare temporară, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, rezervare de
camere de hotel pentru călători, rezervare de
cazare la hotel, rezervare de cazare temporară
sub formă de case de vacanță, rezervare
de locuri de cazare pentru călători, rezervare
de locuri de cazare pentru turiști, rezervare
pe internet de cazare temporară, rezervări de
camere, rezervări de hotel pentru terți, rezervări
de spații de cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, asigurare de
facilități pentru târguri (cazare), furnizare de
spații și materiale pentru târguri și expoziții,
inchirieri de spații de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 05453
(151) 20/07/2021
(732) SC ROMSTAL IMPEX SRL,

ŞOS. VITAN-BÂRZEŞTI NR.
11A, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

(540)

romstal ARHITECT
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere şi
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, 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, nu cele pentru vehicule,
alcoolmetre, alidade, altimetre, ampermetre,
amplificatoare, tuburi de amplificare/supape
de amplificare, anemometre, desen animat
descărcabil sau înregistrat (film), 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, aparatură 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
pentru iluminat, 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, îmbrăcăminte 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
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 vinii, 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
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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 medical, 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
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, cârduri 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 blitz (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
blitzuri (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
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conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galena (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,
căşti pentru comunicare la distanţă, senzori
de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăţi, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit şi
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri 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, cârduri
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, cârduri cu circuite
integrate (cârduri inteligente)/carduri inteligente
(cârduri 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,
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,
cârduri 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
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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, 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, 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,nu pentru uz
medical, căşti de protecţie pentru sporturi,
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, bureţi pentru căşti, mănuşi
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboţi
pentru teleprezenţă, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (OLED), diode
emiţătoare de lumină cu puncte quantice
(QLED), pipete pentru măsurare, altele decât de
uz medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadable, torţe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
şi nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căşti de protecţie, rezistenţe,
electrice, măşti de protecţie 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, măsurătoare pentru inele,
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,
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 (fotografie),
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,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/07/2021

sirene, 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-scantei, 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, cutii
de distribuţie (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă det (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboţi de învăţare, protecţii pentru dinţi, nu pentru
uz medical, 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 vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluşi, casete
video, 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, cântare, 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.

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,, de
uscare de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar, 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
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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-reflexiepentru 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 şi congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienţi 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 cuşcuş, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, maşini de ceaţă, aparate si instalaţii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
maşini 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,
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
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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
ia 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
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbţia uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, ţevi
(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 prâjire, 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/
robineţî 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
apă, lanterne electrice/lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi,
'luminoasei pentru ilumina, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cete 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
aîe 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 vinurileA electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare.
19. Materiale , nemetaliee, pentru clădiri
şi construcţii, ţevi rigide cu excepţia
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celor de metal pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabilejmonumerte, nemetaliee, coloane
publicitare, nemetalice, plută aglomerată pentru
construcţii, bagasă aglomerată din trestie
de zahăr (materiale de construcţii), stielă
alabastru, alabastru, cornîere, nemetaliee,
acvarii (structuri) pietriş pentru acvarii, nisip
pentru acvarii, umbrare (structuri), nemetalice,
piăei de blindaj, nemetaliee, uşi blindate,
nemetalice/uşi armate, nemetalice, piatră
artificială, azbociment, mortar de azbest,
asfalt, pavaj de asfalt, voliere (structuri),
nemetalice, baiustrade, nemetalice, balize
nemetalice, neluminoase, grinzi nemetalice /
traverse nemetalice, Instalaţii pentru parcarea
bicicletelor, nemetaliee, lianţi pentru fabricarea
brichetelor/lianţi pentru fabricarea pietrelor,
material liant pentru repararea drumurilor,
fântâni pentru păsări (structuri), nemetaliee,
bitum, carton bitumat pentru construcţii,
produse bituminoase pentru construcţii,
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri,
colţare, nemetalice, pentru construcţii, ramificaţii
pentru ţevi, nemetaliee, cărămizi, cherestea
pentru construcţii/lemn pentru construcţii, hârtîe
pentru construcţii, sticlă pentru construcţii,
piatră pentru construcţii, materiale de
construcţii, nemetaliee, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, construcţii,
transportabile, nemetalice, cripte funerare,
nemetalice, busturi din piatră, beton sau
marmură, cabane, nemetalice, chesoane pentru
lucrări de construcţie subacvatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment*, piăci de ciment, stâlpi
din cimeni, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), Beton, elemente de construcţie
din beton, cornişe, nemetalice, parapete de
protecţie, nemetalice, pentru drumuri, trambuline
pentru sărituri, nemetalice, tăblii pentru uşi,
nemetalice, tocuri de uşi, nemetaiice/rame
de uşi, nemetaiice, uşi, nemetalice, ţevi
de " [scurgere, nemetalice, sifoane de
scurgere (supape), nemetaiice sau din plastic,
grătare, nemetaiice, conducte, nemetalice,
pentru instalaţiile de ventilare şi de aer
condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă

emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară/şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetaiice, tencuielî pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice .matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră/
granule de sticlă pentru marcarea drumurilor,
granit, plăci pentru morminte, nemetaiice/plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt/
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcţii), coame pentru acoperişuri,
colibe, plase împotriva insectelor, nemetaiice,
sticlă izolantă pentru construcţii, jaluzele,
nemetalice, grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice,
zăbrele, nemetalice /gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum, cutii poştale din zidărie, var,
piatră de var/ piatră calcaroasă, căptuşeli,
nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, p! ăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcţii/pastă
de ciment, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcţii, jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii/carton de
construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, paveie
iuminoase .pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice,
cornişe, cocini pentru porci, nemetalice,
piioţi, nemetaiici/palplanşe, nemetalice, piiaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, Ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
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verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, propteie, nemetalice,
cuarţ, fraverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată /vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâipi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
Plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice /
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinii,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, căptuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,

plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn /furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergoie, nemetalice/ schelete nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau
sidef neprelucrate sau semiprelucrate, scoici,
spumă de mare, chihlimbai, perne de aer,
nu cele pentru scopuri medicale, perne
gonflabile şi 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, căpiţe de
animale, perne antirostogolire pentru bebeluşi,
fotolii, saltele pentru schimbarea bebeluşilor,
agăţători pentru genţi, nemetalice, coşuri
de pâine pentru brutari, bambus, perdele
din bamboo, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/ leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, roţile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi şi culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
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
uşilor, neelectrice şi nemetaliee, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, 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
şi 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,
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nemetalice, butoaie din lemn pentru decantarea
vinului, butoaie, nemetalice, 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 şi 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),
uidile, 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, pidoare pentru mobilă,
figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos
sau plastic/statuete din lemn, ceara, ipsos
sau plastic, dulapuri pentru dosare, coşuri
de pescuit, containere plutitoare, nemetalice,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi pentru
fiori (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, roţile pentru mobilă,
nemetalice, rafturi de mobilă, huse pentru
îmbrăcăminte (depozitare), suporturi pentru
arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglinzi de mână

(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalice, 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,
picioare pentru mobilă, 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,
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
dejoacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice,
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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 (mobile), 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 rotiţe pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecarea mortarului,
mese de scris, rafturi pentru maşinile de
scris, suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghina (mobile), 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.
31. Produse agricole, de acvacultura, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băutri pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/ preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fructe proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal/produse reziduale din
cereale pentru consum animal, seminţe de
cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de
cacao, brute, coajă de nucă de cocos, nuci
de cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii,
castraveţi, proaspeţi, os de sepie pentru păsări,
deşeuri distilate pentru consum animal, biscuiţi
pentru câini, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre
de peşte, peşte, viu, făină de peşte pentru
consum animal, momeală de pescuit, vie,
făină de in (nutreţ), bulbi de flori/ bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, nutreţ/
hrană pentru animale/furaj, fructe, proaspete,
reziduuri de fructe(tescovină)/tescovină, ierburi
de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
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de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu, nuci
de cola, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, seminţe de incomestibile, neprocesate,
aşternut pentru animale, aşternut de turbă,
homari, vii, boabe de roşcove, în formă brută,
porumb, turtă de porumb pentru vite, malţ
pentru fabricarea berii şi distilare, terci pentru
îngrăşarea animalelor, făină pentru animale,
animale de menajerie, spori de ciuperci pentru
înmulţire, ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici,
nuci, neprocesate, moluşte, vii, momeală de
pescuit uscată prin îngheţare, flori comestibile,
proaspete, ghimbir proaspăt, boabe de soya,
proaspete, plante de cannabis, cannabis,
neprocesat, ovăz, turtă de oleaginoase/
turtă pentru vite, măsline, proaspete, ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii,
arbori de palmier, palmieri (frunzele arborelui
de palmier), făină de arahide pentru animale,
turtă de arahide pentru animale, arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei(plante),
hrană pentru animalele de companie, conuri
de pin, plante, plante, uscate, pentru decorare,
polen (materie primă), cartofi, proaspeţi, păsări
de curte, vii, quinoa, neprocesată, turtă de
rapiţă pentru vite, reziduuri din cazan, după
distilare, rubarbă, proaspătă, făină de orez
pentru furaje, orez, neprocesat, rădăcini pentru
consum animal, tufe de trandafiri, plută brută,
secară, somon, viu, sare pentru vite, hârtie
de culoare nisipului(aşternut) pentru animalele
de companie, sardine, vii, castraveţi de mare,
vii, seminţe germinate pentru uz botanic,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante, susan comestibil, neprocesat, moluşte,
vii, arbuşti/ tufe, ouă de viermi de mătase,
viermi de mătase, spanac, proaspăt, languste,
vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd pentru
animale, strat de protecţie din paie, aşternut
din paie, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, trestie de zahăr, ştiuleţi de
porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori,
ton, viu, turbă, naturală/gazon, cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, legume,
proaspete, plante de viţă de vie, grâu, germeni
de grâu pentru consum animal, aşchii de lemn
pentru fabricarea celulozei de lemn, coroane din
flori naturale, drojdie pentru consum animal.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasele
09, 11, 19 20, 31 cu excepţia transportului
acestora, permiţând clienţilor să vadă şi să

cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzare de produse, al
cataloagelor de comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, 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 independente, 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
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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 spaţii
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
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
statelor 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 comerţ 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 vânzărilor
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.
36. Servicii financiare, monetare şi bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/casede compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cârdurilor de credit, servicii de
agenţie de colectare a debitelor, servicii de
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consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiaral plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor şi minieră,
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate/ finanţare pentru achiziţia
prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotaţii pentru estimare de costuri, multifinanţare,
servicii de plăti cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viaţă, împrumuturi( finanţare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor(bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cârdul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui cârd de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri/agenţi de
bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar/custode.

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol şi gaze, întreţinerea şi repararea
avioanelor, tratament anticoroziv pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilităţi pe şantiere de construcţii,
servicii de electricieni, instalare şi reparare de
echipamente de protecţie împotriva inundaţiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, încărcarea maşinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curăţenie),
servicii de încărcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
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călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultura, horticultura şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrări de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/ lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultura, horticultura şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,

închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicaţii online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităţilor
pentru vize şi documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, umplerea bancomatelor cu numerar,
servicii de şoferie, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, livrarea ziarelor/ livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere (Am)/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiştilor, transportul şi
depozitarea deşeurilor/transportul şi depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii(educaţie), instruirea în artele marţiale
aikido, servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
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audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
educaţie de tip şcoală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de caligrafie,
furnizarea de facilităţi pentru cazinouri
jocuri de noroc, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, închirierea de
aparate cinematografice, servicii de club
(divertisment sau educaţie), antrenare
(instruire), organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuţie de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaţionale
furnizate de asistenţi pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloţi de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de ditare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare ia educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii cu
ghid, efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de tabere de vacanţă (divertisment),
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, închirierea de acvarii
interioare, servicii de karaoke, interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de
împrumutale bibliotecii, închirierea de aparate de
fuminat pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, microfilmare, servicii de bibliotecă
mobilă, servicii de modelpentru artişti, închirierea
de filme, servicii de studiouri de film, furnizarea
de facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia
de muzică, servicii de reporteri de ştiri,
servicii de duburide noapte divertisment), şcoli
de grădiniţă: publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de

publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, organizarea de evenimente de
divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri divertisment), servicii
de instructor personat(antrenament de fitness),
raportare fotografică, fotografie, educaţie fizică,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,
educaţie religioasă, instruirea în sadofinstruirea
în ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
servicii de tabere sportive, furnizarea de
facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea
de terenuri de sport, închirierea de facilităţi
pentru stadioane, închirierea de decoruri pentru
scenă, subtitrare, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, închirierea terenurilor de tenis,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruirecu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelorde filmat, editarea casetelor video,
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închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte altele decât
cele publicitare, servicii de grădină, zoologică.

───────

(210) M 2021 05454
(151) 20/07/2021
(732) STUDIO CASA CONSULT S.R.L.,

STR. CIURCHI NR. 44, ET. 2, AP.
21, CAM. 1, JUDEȚUL IAȘI , IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)

COPOU GARDEN RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.01.16

(591) Culori revendicate:auriu (PANTONE 17
1221 TPG), verde (PANTONE19 5918
TPG)

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
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 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,
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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, închiriere de
echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
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, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii de comerț cu
amănuntul pentru preparatele sanitare și
veterinare și pentru proviziile medicale, servicii
de comerț cu amănuntul pentru lucrările
de artă furnizate de galeriile de artă,
promovarea vânzărilor pentru terți, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (funcții de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor 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, servicii de informare
a consumatorilor, servicii de vânzare, servicii de
vânzare prin licitație.
36. Servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, garanții pentru cauțiune,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, compensare, financiară /
case de compensare, financiară, servicii de
birou de credit, servicii de agenție de
colectare a debitelor, depozite de valori,
transferul electronic de fonduri, schimb de bani,
factoring, stabilirea finanțării pentru proiectele de
construcții, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară,
oferirea de informații financiare, sponsorizare
financiară, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiar al plăților/rambursărilor pentru terți,
evaluări financiare ca răspuns la cererile de
ofertă / evaluări financiare ca răspuns la
cererile de propuneri (rfp), studii financiare,
servicii financiare, evaluare fiscală, finanțare
pentru achiziția în rate / finanțare pentru
achiziția prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanță în asigurări, oferirea de informații în
domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer
electronic de monede virtuale, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăți cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiții în fonduri,
împrumuturi (finanțare), servicii bancare de
tip credit ipotecar, fonduri mutuale, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
servicii de brokeri de amanet, procesarea plăților
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăților
efectuate cu cardul de debit, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenție imobiliară,
activități de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
management imobiliar, oferirea de reduceri
întreprinderilor participante ale terților prin
utilizarea unui card de membru, colectarea
chiriilor, evaluarea costurilor de reparație
(evaluare financiară), servicii de brokeri / agenți
de bursă, brokeraj de acțiuni și obligațiuni,
servicii de garanții, emiterea de jetoane valorice,
funcții de administrator fiduciar / custode, servicii
imobiliare, închirierea de bunuri imobiliare și de
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proprietăți, închirieri de locuințe, administrare
de clădiri cu apartamente, organizare de
închirieri de apartamente, agenție de închirieri
de locuințe (apartamente), agenții de închiriere
de proprietăți imobiliare (apartamente), servicii
de localizare de apartamente pentru terți
(cazare permanentă), asigurare de proprietăți
imobiliare, servicii de asigurări în domeniul
proprietăților imobiliare, servicii de asigurări
cu privire la bunuri imobiliare, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, evaluare de cereri de despăgubire
pentru proprietățile imobiliare, agenții imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare,
imobiliare (managementul proprietăților -),
servicii de împrumuturi imobiliare, brokeraj cu
proprietăți imobiliare, brokeraj de proprietăți
imobiliare, formare de consorții imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, consultanță privind bunuri imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, servicii privind
afaceri imobiliare, gestionare de proprietăți
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, agenții de cazare (proprietăți
imobiliare), administrare fiduciară de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), colectarea
datoriilor aferente închirierii proprietăților
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
închirieri de proprietăți (doar proprietăți
imobiliare), intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, intermediere de închirieri
de proprietăți imobiliare, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), organizare de
închirieri (doar proprietăți imobiliare), închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de agenții imobiliare
pentru închirierea de clădiri, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de terenuri, 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 listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea
de apartamente, brokeraj cu garanții reale
imobiliare, servicii financiare, monetare și
bancare, gestiune financiară a proiectelor
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, administrarea afacerilor

financiare legate de proprietăți imobiliare,
servicii de finanțare privind dezvoltarea
proprietăților imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
de împrumut, de credit și leasing financiar,
finanțarea creditelor imobiliare, acordare de
credite imobiliare, finanțare în domeniul
proprietăților imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, organizarea
finanțării pentru credite imobiliare, servicii
financiare pentru achiziționarea de proprietăți
imobiliare, acordarea de garanții financiare
pentru bunurile imobiliare, servicii de investiții,
investiții imobiliare, gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii imobiliare privind gestionarea
investițiilor imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, planificare de investiții imobiliare,
consultanță financiară privind investițiile
imobiliare, servicii de gestiune a investițiilor
imobiliare, servicii de investiții în proprietăți
imobiliare, investiții de capital în proprietăți
imobiliare, consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare, servicii
de evaluare, servicii de evaluare financiară,
estimări financiare (asigurări, bănci, proprietăți
imobiliare), imobiliare (evaluări -), proprietăți
imobiliare (estimări de -), evaluări de proprietăți
imobiliare, evaluarea financiară a proprietății
personale și imobiliare, furnizare de informații în
legătură cu evaluarea bunurilor imobiliare.
37. Asfaltare, zidire, supravegherea construcției
de clădiri, etanșarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, construirea de
magazine și gherete pentru târguri, închirierea
de buldozere, instalarea și repararea
alarmelor antifurt, servicii de tâmplărie,
curățarea coșurilor de fum, curățarea
clădirilor (interior), curățarea clădirilor (suprafața
exterioară), închirierea echipamentelor de
construcții, construcție, furnizarea de informații
privind construcția, consultanță în construcții,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcții), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni, instalare și reparare de echipamente
de protecție împotriva inundațiilor, servicii de
deszăpezire, încărcarea mașinilor electrice,
servicii de menaj (servicii de curățenie),
dezinfectare, forarea de puțuri, închirierea
excavatoarelor, construcția de fabrici, instalarea
și repararea alarmelor de incendiu, instalarea
ușilor și ferestrelor, montarea cablurilor,
instalarea, întreținerea și reparația mașinilor,
zidărie, vopsire, interioară și exterioară,
aplicarea tapetului / tapetare, întreținerea și
construcția conductelor, tencuire, lucrări de
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instalație de apă și canal, furnizarea informațiilor
legate de reparații, repararea încuietorilor de
siguranță, nituire, pavarea drumurilor, sablare,
curățarea străzilor, întreținerea piscinelor,
lăcuire, încărcarea bateriilor la vehicule, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alții decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, construcția și repararea depozitelor,
curăţarea geamurilor, construcţii şi demolări de
clădiri, construcţie de clădiri de apartamente,
servicii de renovare a apartamentelor, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare.

───────

(210) M 2021 05455
(151) 20/07/2021
(732) OCTIMA VINIS SRL, SAT

MOCESTI NR.215, JUDEȚUL
PRAHOVA , IORDACHEANU,
107311, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
SONORUM

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

33. Vin
───────

(210) M 2021 05456
(151) 20/07/2021
(732) FUNDATIA BEGA, STR.

MARASESTI, NR. 1-3 , JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET ALAN LILIANA,
STR.IONEL TEODOREANU, 1B,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300332, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

verde pentru biciclete

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.08; 29.01.03

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, servicii oferite de ateliere
recreative, desfășurare de ceremonii în scopuri
de divertisment, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, divertisment de tipul spectacolelor
de lumini, divertisment de tipul spectacolelor cu
laser, furnizare de informații despre divertisment
și evenimente de divertisment, în rețele
online și pe internet, furnizare de instalații
de recreere, furnizare de instalații recreative,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare de
festivaluri pentru divertisment, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare de
spectacole, organizare și coordonare de activități
de divertisment, organizarea de evenimente
culturale și artistice, servicii de consultanță în
domeniul divertismentului, servicii de informare
referitoare la recreere, servicii de informații și
consultanță cu privire la divertisment, servicii de
recepție (divertisment), servicii oferite de tabere
de vară (divertisment și educație), turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────
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(210) M 2021 05457
(151) 20/07/2021
(732) SC BEGA TURISM SA, STR.

MARASESTI, NR. 1-3, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, 300086, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET ALAN LILIANA, STR.
IONEL TEODOREANU, 1B,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300332, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

TIMISOARA
CONVENTION CENTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25; 29.01.12

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, servicii
oferite de ateliere organizate în scopuri culturale,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizarea de
evenimente culturale și artistice, planificarea de
recepții (divertisment), administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, desfășurare de
seminarii de instruire, organizare de conferințe
în domeniul instruirii, organizare de conferințe
în materie de activități culturale, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizare
de expoziții cu scop instructiv, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii
și congrese, organizare și coordonare de
convenții, organizare și coordonare de prelegeri,
organizarea de conferințe referitoare la educație,
organizarea de conferințe în scopuri recreative,
organizarea de seminarii în materie de activități
culturale, realizare, coordonare și organizare de
seminarii, realizare, coordonare și organizare de
simpozioane, simpozioane pe teme de educație,

organizare de conferințe și simpozioane în
diverse domenii.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de baruri baruri, servicii oferite de bufete
cu autoservire, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii de bufet,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
conferințe, furnizare de spații special amenajate
pentru congrese, furnizare de săli de conferințe,
închiriere de săli de conferințe, închiriere de săli
de reuniune, servicii de cazare pentru reuniuni,
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 05458
(151) 20/07/2021
(732) SC TIMCO SA, CALEA

CIRCUMVALATIUNII, NR. 8-10,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
300012, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET ALAN LILIANA, STR.
IONEL TEODOREANU, 1B,
JUDETUL TIMIS, TIMIȘOARA,
300332, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ARSENAL PARK
TRANSILVANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.13

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

clase:
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41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, activități de divertisment, sportive
și culturale, furnizare de instalații recreative,
furnizare de tiroliene pentru recreare, organizare
de activități de recreere în grup, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizarea de
demonstrații în scopuri recreative, planificarea
de petreceri (divertisment), servicii de
divertisment în centre de vacanță, servicii de
rezervări pentru activități de divertisment, servicii
recreative legate de drumeții și camping, servicii
specifice parcurilor de aventură pentru copii
(divertisment), tabere de recreere, tabere de
vară (divertisment și educație), furnizare de zone
de recreere sub formă de zone de joacă.
43. Servicii de cazare temporară, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de rezervare
a meselor, servicii de rezervări la restaurant,
furnizare de cazare temporară.

───────


