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Cereri Mărci publicate în 07/09/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 05895 31/08/2022 ANTONIO NICOLAE ANDRON Next Level Band

3 M 2022 05988 31/08/2022 YAYA MUSIC - VIDEO
PRODUCTION SRL

YAYA MUSIC PRODUCTION

4 M 2022 05989 31/08/2022 POPINĂ CLAUDIA-MARIA PFA BAZZAR

5 M 2022 05990 31/08/2022 SC LOHUIS LED LIGHTING
SRL
CHERSIN MIHAIL

LOHUIS That's all-light

6 M 2022 05991 31/08/2022 CHELARIU VIOREL KIFLA MEAT-ing POINT EST.
2021

7 M 2022 05992 31/08/2022 EUGHES SRL MIRAI SUSHI&NOODLES
HOUSE

8 M 2022 05993 31/08/2022 INVESTITORIICORPORATION
SRL

VIPCAST

9 M 2022 05994 31/08/2022 ANTENA TV GROUP SA NU TE SUPĂRA FRATE!

10 M 2022 05995 31/08/2022 LIVADA ADVERTISING SRL SNEAKERS & CO.

11 M 2022 05996 31/08/2022 KAIF MANAGEMENT SRL EATERY

12 M 2022 05997 31/08/2022 GEORGE DULGHERU ASPIROM

13 M 2022 05998 31/08/2022 ALANDROT S.R.L. JOYSTOS

14 M 2022 05999 31/08/2022 ELATIM INDUSTRIAL SRL Grădina cu trandafiri

15 M 2022 06000 31/08/2022 EVOLUTION PREST SYSTEMS
SRL

MOBIX

16 M 2022 06001 31/08/2022 ASOCIAŢIA AIKON MOTO AIKON

17 M 2022 06002 31/08/2022 EGS SYSTEM S.R.L. EGS SYSTEM

18 M 2022 06003 31/08/2022 CLINICA IMPLANT ELADENT
SRL

est. 2010 IMPLANT ELADENT
Healthy Teeth DENTAL &
FACIAL AESTHETICS CLINIC

19 M 2022 06004 31/08/2022 PENTRU RULOTE SRL LONG LIFE

20 M 2022 06005 31/08/2022 SORIN GABRIEL DUMITRACHE ROM CONTAINER

21 M 2022 06006 31/08/2022 SC BUD INVEST SRL MANKO

22 M 2022 06007 31/08/2022 ŞTEFAN -CĂTĂLIN STAN EVA LASER

23 M 2022 06008 31/08/2022 ANDREI COSTEL
MIRCEA-IULIAN DRAGOMIR
DANA-ELISABETA MARTINAS

POCCO

2 M 2022 05985 30/08/2022 ANDREEA-CRISTINA ANDREI Reea
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2022 06010 31/08/2022 MARIA-CRISTINA GHEORGHIU Happy market

25 M 2022 06012 31/08/2022 ADELA-LUMINȚA OLARU SPRING LAWYERS Leading
lawyers. Spring solutions

26 M 2022 06014 31/08/2022 ALEXANDRU-VLAD
ANDRONESCU
ANDRA-MARILENA GORDA

ARCOMED medical center

27 M 2022 06015 31/08/2022 ROOTZ LTD CHIPZ

28 M 2022 06016 31/08/2022 BIOGENETIX DISTRIBUTION
SRL

Pharmonline A Biogenetix Brand

29 M 2022 06017 31/08/2022 REGENCY PROJECT SRL Kraft Inox

30 M 2022 06018 31/08/2022 COSMO PHARM SRL MATRIX COLLAGEN POWDER

31 M 2022 06020 31/08/2022 NOVELA ONLINE SRL NOVELA

32 M 2022 06021 31/08/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. shot?Oaie not?!

33 M 2022 06022 31/08/2022 CHRISTIAN-STEFANO ANGHEL Young G

34 M 2022 06023 31/08/2022 CHRISTIAN-STEFANO ANGHEL Tussin

35 M 2022 06024 31/08/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. shot? Oaie not?!

36 M 2022 06025 31/08/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. Oaie not?!
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(210) M 2022 05895
(151) 31/08/2022
(732) ANTONIO NICOLAE ANDRON,

STR. CANTA NR. 22, BL. 534, SC.
B, ET. 2, AP. 9, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, 700528, IAȘI, ROMANIA

(540)
Next Level Band

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

35. Închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, oferirea de
informații de contact comerciale și de
afaceri, răspândirea materialelor publicitare,
facturare, marketing, Servicii de relații media,
servicii de lobby comercial, negocierea și
încheierea de tranzacții comerciale pentru
terți, negocierea contractelor de afaceri pentru
terți, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și 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 preînregistrat,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate exterioară, publicitate
cu plata per click, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, publicarea de
texte publicitare, publicitate radio, promovarea
vânzarilor pentru terţi, marketing cu public
ţintă, publicitate prin televiziune, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor,
marketing prin influenceri.
41. Închirierea echipamentelor audio,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
servicii de disc jockey, servicii de discotecă,
servicii de divertisment, furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, servicii de karaoke,
servicii de compoziţie muzicală, producţia
de muzică, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, servicii de orchestră,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestaţiilor live,
divertisment radio, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităţilor de

recreere, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, producţia
de spectacole, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, servicii de agenţie
de bilete (divertisment), organizarea de
evenimente de divertisment, educație muzicală,
desfășurarea de evenimente de divertisment,
prezentarea de expoziții muzeale, producere de
podcasturi.

───────

STR. FLORILOR NR. 1, JUD.
PRAHOVA, SAT PĂULEȘTI (COM.
PĂULEȘTI ), PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
Reea

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

41. Servicii de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, servicii de cluburi de
fani (divertisment), compunere de cântece,
compunere de muzică pentru terți, organizarea
de concerte muzicale pentru televiziune,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de divertisment în domeniul
artei spectacolului, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, coruri de muzică gospel,
divertisment, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, divertisment de tipul spectacolelor
cu laser, divertisment de tipul spectacolelor
de lumini, divertisment de tipul turneelor,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment muzical, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
furnizare de activități culturale, furnizare de
activități recreative, furnizare de informații,

(210) M 2022 05985
(151) 30/08/2022
(732) ANDREEA-CRISTINA ANDREI,
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comentarii și articole în domeniul muzicii prin
rețele de calculatoare, furnizare de informații în
domeniul muzicii, furnizare de muzică digitală de
pe site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică în format digital de
pe internet, furnizare de servicii de divertisment
în club, furnizare de servicii de karaoke,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, music-hall, muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe internet,
îndrumare, organizare de cluburi de fani,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de festivaluri, organizare de gale, organizare de
petreceri, organizare de spectacole, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
și prezentare de spectacole, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de piese de teatru și de spectacole
muzicale, furnizare de muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe site-uri web cu
muzică în format mp3 de pe internet, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de
pe internet, furnizare de studiouri de înregistrare,
furnizare de studiouri audio sau video, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
site-uri web de pe internet cu muzică în
format mp3, înregistrări de muzică, înregistrări
originale, producția de muzică, producție de
înregistrări sonore și muzicale, producție de
videouri muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări privind producerea de discuri audio,
servicii ale studiourilor pentru înregistrări video,
servicii de înregistrare, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, servicii de înregistrări
sonore, servicii oferite de studiouri pentru repetiții
(înregistrări), servicii prestate de studiouri de
înregistrare, prezentări audiovizuale, prezentări
de recitaluri, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți, producție
de spectacole muzicale, punerea la dispoziție de
muzică digitală (fără posibilitatea de descărcare)
pe internet, servicii culturale, servicii de
cluburi (discoteci), servicii de cluburi de fani
(divertisment), servicii de compoziții muzicale,
servicii de compunere de cântece în scopuri
nepublicitare, servicii de disk jockey, servicii
de divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment muzical animat, servicii

de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de divertisment prestate de
artiștii interpreți, servicii de divertisment pentru
utilizarea în comun de înregistrări audio și
video, servicii de divertisment sub formă de
concursuri, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de mixare muzicală, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de planificare de
petreceri, servicii de recepții pentru companii
(divertisment), organizarea de concerte de
muzică în direct, organizarea de concerte
muzicale pentru radio, organizarea de concerte
în direct susținute de formații muzicale, disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
divertisment de tipul concertelor, divertisment de
tipul reprezentațiilor unei orchestre simfonice,
divertisment de tipul reprezentațiilor unor
orchestre, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, interpretare de muzică
și canto, oferire de divertisment muzical de
către formații vocale, organizare de concerte
de muzică pop, organizare de divertisment
muzical, organizare de festivaluri legate de
muzica jazz, organizare de interpretări muzicale,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, organizare
și coordonare de concerte, organizare și
coordonare de concerte muzicale, prezentare de
concerte muzicale, prezentare de reprezentații
muzicale, prezentare de spectacole de operă,
prezentare de spectacole muzicale, prezentare
de spectacole în direct susținute de o formație
muzicală, prezentare de spectacole în direct
ale grupurilor rock, prezentare în direct de
producții muzicale de crăciun, producere de
concerte muzicale, producție de spectacole
de divertisment cu cântăreți, producție de
spectacole de divertisment cu instrumentiști,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
regie de spectacol, regizare de spectacole
muzicale, reprezentație de dans, muzică și
teatru, reprezentații de muzică live, reprezentații
muzicale în direct, reprezentații în direct
ale unor trupe rock, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de concerte, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment prestate de
muzicieni, servicii de divertisment sub formă
de spectacole susținute de o formație care
cântă muzică vocală, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o
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formație muzicală, servicii de divertisment sub
formă de reprezentații tip concert, servicii de
festivaluri muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de muzică în direct, servicii
de orchestră, servicii de orchestră simfonică,
servicii de reprezentații date de trupe în direct,
servicii pentru concerte de canto, organizarea de
spectacole cu muzică în direct, organizarea de
spectacole muzicale, organizarea de spectacole
muzicale live, organizarea de spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la
săli de spectacole, organizarea de spectacole
în direct susținute de trupe muzicale, servicii
educative și de instruire, servicii de spectacole
cu laser (divertisment), servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, servicii de videotecă,
servicii în domeniul producției de spectacole,
servicii oferite de discoteci, servicii oferite de
sala de karaoke, servicii privind compunerea de
lucrări muzicale.

───────

(210) M 2022 05988
(151) 31/08/2022
(732) YAYA MUSIC - VIDEO

PRODUCTION SRL, STRADA
GRIGORE IONESCU, NR. 63,
CAMERA NR.1, BLOC T73, SCARA
2, ETAJ 4, AP. 42, SECTORUL 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
YAYA MUSIC PRODUCTION

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

41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, cluburi de fani, compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte muzicale pentru televiziune,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de divertisment în domeniul
artei spectacolului, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, servicii oferite de coruri

de muzică gospel, divertisment, divertisment
de tipul festivalurilor etnice, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor cu laser, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment muzical,
educație și formare în domeniul muzicii și
divertismentului, furnizare de activități culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
informații, comentarii și articole în domeniul
muzicii prin rețele de calculatoare, furnizare
de informații în domeniul muzicii, furnizare de
muzică digitală de pe site-uri web de internet
cu muzică în format mp3, furnizare de muzică
în format digital de pe internet, furnizare de
servicii de divertisment în club, furnizare de
servicii de karaoke, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, music-hall,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe internet, îndrumare, organizare de
cluburi de fani, organizare de concursuri
muzicale, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
muzicale, organizare de festivaluri, organizare
de gale, organizare de petreceri, organizare de
spectacole, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, organizare și prezentare de
spectacole, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), planificarea de piese de
teatru și de spectacole muzicale, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de înregistrări audio
digitale, nedescărcabile, de pe internet, furnizare
de studiouri de înregistrare, furnizare de studiouri
audio sau video, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web de pe
internet cu muzică în format mp3, înregistrări
de muzică, înregistrări originale, producția de
muzică, producție de înregistrări sonore și
muzicale, producție de videouri muzicale, servicii
ale studiourilor de înregistrări muzicale, servicii
ale studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, servicii de înregistrare, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente,
servicii de înregistrări sonore, servicii oferite de
studiouri pentru repetiții (înregistrări), studiouri
de înregistrare (servicii prestate de -), prezentări
audiovizuale, prezentări de recitaluri, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori și
cântăreți, producție de spectacole muzicale,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, servicii
culturale, servicii de cluburi (discoteci), servicii
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de cluburi de fani (divertisment), servicii de
compoziții muzicale, servicii de compunere de
cântece în scopuri nepublicitare, servicii de
disk jockey, servicii de divertisment furnizate
de soliști, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment prestate
de cântăreți, servicii de divertisment furnizate
de grupuri muzicale, servicii de divertisment
furnizate în discoteci, servicii de divertisment
muzical animat, servicii de divertisment muzical
cu jazz, servicii de divertisment oferite de
muzicieni, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, servicii de divertisment
sub formă de înregistrări muzicale, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
servicii de divertisment pentru utilizarea în
comun de înregistrări audio și video, servicii de
divertisment sub formă de concursuri, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri
și evenimente speciale, servicii de mixare
muzicală, servicii de montaj de divertisment
lejer, servicii de planificare de petreceri, servicii
de recepții pentru companii (divertisment),
organizarea de concerte de muzică în direct,
concerte muzicale pentru radio, concerte în
direct susținute de formații muzicale, disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
divertisment de tipul concertelor, divertisment de
tipul reprezentațiilor unei orchestre simfonice,
divertisment de tipul reprezentațiilor unor
orchestre, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, interpretare de muzică
și canto, oferire de divertisment muzical de
către formații vocale, organizare de concerte
de muzică pop, organizare de divertisment
muzical, organizare de festivaluri legate de
muzica jazz, organizare de interpretări muzicale,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, organizare
și coordonare de concerte, organizare și
coordonare de concerte muzicale, prezentare de
concerte muzicale, prezentare de reprezentații
muzicale, prezentare de spectacole de operă,
prezentare de spectacole muzicale, prezentare
de spectacole în direct susținute de o formație
muzicală, prezentare de spectacole în direct
ale grupurilor rock, prezentare în direct de
producții muzicale de crăciun, producere de
concerte muzicale, producție de spectacole
de divertisment cu cântăreți, producție de
spectacole de divertisment cu instrumentiști,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
regie de spectacol, regizare de spectacole
muzicale, reprezentație de dans, muzică și
teatru, reprezentații de muzică live, reprezentații
muzicale în direct, reprezentații în direct

ale unor trupe rock, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de concerte, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment prestate de
muzicieni, servicii de divertisment sub formă
de spectacole susținute de o formație care
cântă muzică vocală, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o formație
muzicală, servicii de divertisment sub formă de
reprezentații tip concert, servicii de festivaluri
muzicale, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de muzică în direct, servicii de orchestră,
servicii de orchestră simfonică, servicii de
reprezentații date de trupe în direct, servicii
pentru concerte de canto, spectacole cu muzică
în direct, spectacole muzicale, spectacole
muzicale live, spectacole muzicale în mijlocul
publicului organizate la săli de spectacole,
spectacole în direct susținute de trupe muzicale,
servicii educative și de instruire, servicii de
spectacole cu laser (divertisment), servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, servicii
de videotecă, servicii în domeniul producției de
spectacole, servicii oferite de discoteci, servicii
oferite de sala de karaoke, servicii privind
compunerea de lucrări muzicale.

───────

(210) M 2022 05989
(151) 31/08/2022
(732) POPINĂ CLAUDIA-MARIA PFA,

STR. UZINEI, JUD. BUZAU,
BUZAU, 040297, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

BAZZAR

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

41. Servicii de divertisment prestate de formații
muzicale

───────

(210) M 2022 05990
(151) 31/08/2022
(732) SC LOHUIS LED LIGHTING SRL,

B-DUL IULIU MANIU NR. 528,
ET.1 SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA
CHERSIN MIHAIL, STR. CALEA
PLEVNEI NR. 145 B, BL.2, AP.
2065, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

LOHUIS That's all-light

(531) Clasificare Viena:
24.09.13; 24.13.02; 27.05.01

(591) Culori revendicate:albastru, negru,
galben auriu

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive de
corecție, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia

și fotografice, materiale înregistrate, aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, aparate și
instrumente pentru comanda curentului electric,
adaptoare audio, aparate cu alimentare regulată,
aparate de alimentare cu energie continuă,
aparate de transmisie în rețea, aparate
pentru retea de electricitate, aparate pentru
îmbunătățirea eficienței energetice, aparate
și instrumente pentru conducerea distribuției
energiei electrice, aparate și instrumente pentru
controlul electricității, aparatură de alimentare cu
energie continuă (baterii), aprinzătoare piezo-
electrice, blocuri de alimentare cu energie
electrică, bănci de încărcare, componente
electrice și electronice, cabluri scart, convertoare
alternativ-continuu, convertoare de cc/ca,
detectoare din cristal de galenă utilizate
în electronică, filtre electrice, instrumente
pentru distribuirea curentului electric, sisteme
și aparate pentru împământare statică, stații
de alimentare pentru vehicule electrice, stații
de încărcare pentru mașini electrice, surse
de alimentare pentru rețea de alimentare cu
electricitate, accesorii pentru aplice de perete
(comutatoare), adaptatoare de priză, adaptoare
ca pentru aparatele de jocuri video de larg
consum, adaptoare usb, adaptoare coaxiale,
adaptoare de curent alternativ, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare de
gen (adaptoare de cabluri), adaptoare de
gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, adaptoare de gen sub formă de
adaptoare electrice, adaptoare pentru cabluri,
adaptoare pentru carduri de memorie flash,
adaptoare pentru prize, amplificatoare de
linie, amplificatoare pentru stații radio și tv,
antene și componente, anozi, ansambluri de
comutatoare electrice, antene pentru rețele
zonale, anticatozi, aparate cu semiconductori,
aparate de control al căldurii (întrerupătoare)
pentru vehicule, aparate de controlare a
temperaturii (întrerupătoare electrice), aparate
de controlare a temperaturii (întrerupătoare
electrice) pentru mașini, aparate pentru citirea
discurilor optice, aplice decorative pentru
întrerupătoare și prize, adaptate, atenuatoare
coaxiale, balast pentru becuri cu halogen,
balast pentru becuri fluorescente, balast pentru
dispozitive de iluminat, balast pentru lămpi
cu descărcare în gaz, balast pentru lămpi
cu halogen, balast pentru tuburi luminescente
pentru iluminat, balasturi electronice pentru
activarea lămpilor cu descărcare, bare
colectoare (electricitate), bare colectoare de
distribuție electrică, bare conductoare, blocuri
de conexiuni (cabluri electrice), blocuri de
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contact (electrice), blocuri de deflexie, bobine
cu rezistență electrică, bobine de cipuri, bobine
de comutație, bobine de deflexie, bobine
de impedanță destinate utilizării în aparate
electrice, bobine de inducție, bobine de legătură
pentru transformatoare de simetrizare din
cupru, bobine de reactanță pentru limitarea
curentului, bobine de stingere a supratensiunii
tranzitorii, bobine de înaltă frecvență, bobine
de șoc (impedanță), bobine electrice, bobine
electronice, borne (electricitate), butoane
comutatoare (electrice), butoane de sonerie,
butoane pentru dezactivarea airbagurilor pentru
automobile, butoane tactile multifuncționale,
cablaje electrice pentru automobile, cabluri
adaptoare (electrice), cabluri și fire, cabluri
adaptoare pentru căști, cabluri de conexiune
mobilă de înaltă definiție, cabluri de transmisie
pentru antenă, cabluri de împământare, cabluri
pentru antene, cadrane pentru instrumente,
capace de siguranță pentru prize, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile,
carcase pentru comutatoare (electrice), carcase
pentru comutatoare (electronice), carcase
pentru conectoare electrice, carduri de
memorie, carduri de memorie flash, cartele
de extindere a memoriei, circuite electrice
și circuite imprimate, catozi, cinescoape,
cipuri electronice pentru fabricarea circuitelor
integrate, circuite-dop, circulatoare (componente
electrice sau electronice), cititoare de benzi
magnetice, cititoare de discuri optice, cleme
crocodil (conectori electrici), cleme de
împământare, colectoare de curent, colectoare
electrice, componente de circuite electrice,
componente de microunde, componente
electronice, componente electronice optice,
componente electronice pentru aparate de
jocuri de noroc, componente electronice
pentru card-uri de memorie cu miniprocesor,
componente electronice utilizate la mașini,
componente electrotehnice, componente
microelectronice, comutatoare basculante,
comutatoare basculante (electrice), comutatoare
coaxiale, comutatoare cu cârlig, comutatoare
cu lamelă, comutatoare cu mercur, comutatoare
de contact mecanice, comutatoare de fază
pentru aparate de comunicații, comutatoare
de proximitate, comutatoare (electricitate),
comutatoare de umiditate, comutatoare electrice
cu lamele, comutatoare electromagnetice,
comutatoare emisie-recepție, comutatoare
magnetice, comutatoare multiple de la distanță,
comutatoare pentru semnalizatoare cu lumină
intermitentă, comutatoare rotative (electrice),
comutatoare termice, comutatoare în cascadă,
comutatori cu senzori, comutatori de obturare,
condensatoare ceramice, condensatoare

ceramice monolitice, condensatoare cu vid,
condensatoare de cuplare, condensatoare
de înaltă tensiune, condensatoare electrice,
condensatoare electrice cu dublu strat,
condensatoare fixe, condensatoare reglabile,
condensatoare sincrone, condensatoare
variabile, conducte (electricitate), conducte
electromagnetice, conducte metalice (electrice),
conductoare electrice, conectoare cu filet
pentru cabluri electrice, conectoare adaptoare
(electrice), conectoare electrice, conectoare
(electricitate), conectoare cu fișă de contact,
conectoare de alimentare, conectoare de
microunde, conectoare electrice cu fișă,
conectoare electronice, conectoare pentru radar,
conector prize (electrice), conectori coaxiali,
conectori cu pini de uz electric, conectori de
înaltă tensiune pentru bujii, conectori electrici
izolați, conectori electrici pentru terminale,
conectori pentru cabluri coaxiale, conectori tip
jack, conexiuni, conexiuni de împământare,
conexiuni electrice, contacte electrice, contacte
electrice din metale prețioase, contacte
termice, contactoare, contactoare electrice,
controlere pentru invertoare, controlere pentru
servomotoare, controlere pentru terminale
(electrice), convertizoare de frecvență pentru
actuatoare, convertoare de presiune în curent,
convertoare pentru fișe electrice, cutii de borne
de conexiune, cutii de branșament (electrice),
cutii de conexiuni electrice, cutii electrice de
control, cutii de derivare electrică, cutii de
distribuție (electricitate), cutii de distribuție a
energiei electrice, cutii de distribuție electrice,
cutii de joncțiune, cutii de joncțiune (electricitate),
cutii de joncțiune electrice, cutii de prize
electrice, cutii de racord, cutii de racord
(electricitate), cutii de rezistență, cutii de
siguranțe, cutii de siguranțe electrice, cutii
electrice de distribuție, cutii pentru alimentarea
cu energie electrică, cutii pentru capacitanță,
cutii protecție robineți, cutii terminale, cutii
terminale (electrice), cutii terminale pentru
conductoare electrice, defazoare, derivatoare
de frecvență, diace, digitizoare de doze
tensometrice, diode, diode cu carbură de
siliciu, diode zener, diode de protecție
împotriva supratensiunii, diode electrice, diode
electroluminescente (led), diode emițătoare
de lumină cu puncte quantice (qled), diode
laser super-luminiscente, diode luminoase,
diode organice electroluminescente (oled),
diode polimerice electroluminescente (pled),
disipatoare termice, disjunctoare, dispozitive cu
memorie, dispozitive cu memorie pentru stocare,
dispozitive de acţionare, electrice, dispozitive
de curent rezidual, dispozitive de indicare
electrice cu senzor tactil, pentru calculatoare,
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care înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive
de indicare electronice cu senzor tactil, pentru
calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul (touch
pad), dispozitive de marcare pentru conductori
electrici, dispozitive de memorie, distribuitoare
de circuite, dulapuri de distribuție (electricitate),
tablouri de distribuție (electricitate), divizoare
de tensiune, drivere led, dulapuri de
distribuție (electricitate), dulapuri de distribuție
electrice, duplexoare, ecrane electronice tactile,
ecrane tactile, ecrane tactile (electronice),
conductoare electrice, racorduri electrice,
electrozi, electrozi din grafit, elemente de
actionare piezoelectrice, elemente de acționare
liniare (electrice), elemente semiconductoare,
etichete pentru identificarea conductoarelor
electrice, excitatoare electrostatice, fascicule
de cabluri electrice, filamente conducătoare de
lumină, filamente magnetice, filtre de inductanță
și capacitanță, fișe banană, fișe de conectare
(electricitate), fișe de conectare rotunde, fișe
de curent, fotocelule, fotorezistoare, fototuburi,
generatoare de coduri temporale, ghiduri de
undă pentru transmisia de raze de putere
mare, ieșiri pentru televizoare, indicatoare de
frecvență, indicatoare pentru siguranțe fuzibile,
inductoare, inductoare electrice, inductoare
electronice, indus (electricitate), induși pentru
aparate electrice, instrumente electronice de
control, interfețe electronice pentru platforme
de simulatoare de mișcare, interfețe pentru
bare colectoare, întrerupătoare, întrerupătoare
cu limită cu camă rotativă, întrerupătoare cu
rezistență reglabilă, întrerupătoare de circuit,
întrerupătoare de curent electric, întrerupătoare
de lumină, întrerupătoare de sfârșit de
cursă, întrerupătoare de uz casnic (electrice),
întrerupătoare electrice cu buton, întrerupătoare
electrice de lumină, întrerupătoare pentru lămpi
electrice, întrerupătoare tactile, lanț de diode,
limitatoare de curent, limitatoare de curent
pentru corpuri electrice de iluminat, limitatori
de tensiune, lingouri sub formă de substraturi
pregătite pentru fabricarea de semiconductori,
linii de întârziere a semnalelor electrice, lămpi
de avertizare pentru panoul de bord, manometre
cu ionizare, manșoane de cuplare electrică,
manșoane de legătură (electrice), manșoane
flexibile pentru cabluri electrice, manșoane
flexibile pentru conductori electrici, memorii
pentru echipamente de procesare de date,
întrerupătoare tactile (electrice), întrerupătoare
tactile electronice, modulatoare de iluminare,
modulatoare de lumină, module de alimentare,
module de conectare pentru comenzi electrice,
module de control (electrice sau electronice),
module de extensie a memoriei, module
de intrare, module de memorie, module de

reglare (electrică), module de întrerupere,
monturi pentru siguranțe, obturatoare electrice,
oscilatoare, oscilatoare cu cristal cu compensare
de temperatură, oscilatoare cu cristal de cuarț,
oscilatoare cu cristale de cuarț, oscilatoare
electrice, panouri de bord electrice, panouri
de comandă (electrice), panouri de comandă
pentru mașini de gătit, panouri de conexiune
electrică, panouri de conexiuni (electrice),
panouri de control tactile, panouri de distribuție
electrică, panouri din fibră optică, panouri pentru
distribuția electricității, pini pentru terminale
electrice, plachete de siliciu, plăci ceramice care
conțin circuite imprimate, plăci cu protecție la
supratensiune, plăci de comutatoare, plăci de
memorie, plăci semiconductoare, plăci solare,
plăcuțe cu monocristal din silicon, plăcuțe
semiconductoare structurate, potențiometre de
reglare, potențiometre digitale, prelungitoare cu
prize multiple, presostate, prize cu telecomandă,
prize de alimentare cu energie electrică, prize
de relee, prize de telefon, prize electrice,
prize electrice cu temporizator, prize multiple
culisabile, prize pentru aparate de ras electrice,
prize pentru tranzistori, prize, fișe și alte
dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
procesoare videocolor, protecții pentru prize,
puncte cuantice (materiale semiconductoare
cristaline), puncte de comutare (electrice), pungă
antistatică, pupitre de distribuție (electricitate),
racorduri de conducte (electrice), racorduri
electrice, rame pentru prize electrice, ramificații
cu întrerupător (electrice), reactoare electrice,
receptoare electrice, receptoare radio pentru
telecomenzi, receptori de semnale electronice,
redresoare comandate pe bază de siliciu,
reglete pentru conexiuni electrice, regletă de
borne, regulatoare (variatoare) electrice de
lumină, regulatoare de iluminare, regulatoare de
temperatură, relee coaxiale, relee cu zăvorâre
mecanică acționate pe bază de impuls, relee
de protecție împotriva supratensiunii, relee de
siguranță (electrice), relee de supraîncărcare,
relee electromagnetice, relee electronice în
miniatură, relee pentru stații radio și tv,
relee sensibile la lumină, relee în stare
solidă, relee în trepte, releuri de protecție
pentru motoare, reostate, rezistențe, rezistențe
electrice, rezistențe variabile, rezistoare de
inducție, rezistoare sensibile la forță, rezistori
variabili, rezonatoare, rezonatoare ceramice,
rezonatoare coaxiale, selectoare de linii,
semiconductoare, semiconductoare electronice,
semiconductoare fotosensibile, separatoare de
sarcină, siguranțe, siguranțe (pentru aparate de
telecomunicații), siguranțe ceramice, siguranțe
de circuit, siguranțe de contact (electrice),
siguranțe electrice, siguranțe fuzibile electrice,
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siguranțe pentru aparate de telecomunicații,
siguranțe pentru vehicule, sisteme de siguranță
electronice integrate pentru vehicule terestre,
sisteme electronice de navigație, sisteme
electronice integrate de asistență șofer pentru
vehicule terestre, sisteme integrate electronice
de alarmă în caz de pericol pentru automobile,
sisteme integrate electronice pentru evitarea
pericolelor și a coliziunii pentru automobile,
solenoizi, sonde cu termistor, supape electrice
(termoionice), supape solenoidale, supape
termoionice pentru aparate de radio, suporturi
pentru bobine electrice, suporturi pentru fire
electrice, șine manșonate, electrice, șunturi,
suporturi pentru siguranțe fuzibile, tablouri de
comandă (electricitate), tablouri de contacte
electrice, tablouri de control electrice, tablouri
de distribuție (electrice), tablouri de distribuție
(electricitate), tablouri de operare și comandă
(electrice), tablouri electrice de distribuție,
tampoane (electrice), taste tonuri (tone pad),
temporizatoare pentru întrerupătoare electrice,
terminale de contact pentru conectoare electrice,
terminale de împământare, terminale electrice,
termistoare, termistoare pentru ulei-apă, tetrode,
tiratroane, tiristoare, transductoare electrice,
transformatoare de nivel, transformatoare
de simetrizare, transmițătoare cu inducție,
transmițătoare radio pentru telecomenzi,
tranzistoare (electronică), tranzistoare bipolare,
tranzistori, tranzistori unijoncțiune, triode,
triode planare, tuburi amplificatoare, tuburi
amplificatoare sau lămpi de amplificatoare,
tuburi catodice, tuburi cu catod rece, tuburi
cu descărcare electrică, altele decât cele
pentru iluminat, tuburi cu unde progresive,
tuburi cu microunde, tuburi de raze x,
altele decât pentru uz medical, tuburi de
recepție, tuburi electronice, tuburi electronice
cu vid (radio), tuburi fotosensibile, tuburi
termionice, tunuri de electroni, unități cu
transformator de simetrizare, unități de
conectare (electrice), unități de conectare cu
siguranță fuzibilă, unități de memorie electronice,
unități de memorie semiconductoare, unități
de racord (contacte electrice), unități pentru
discuri optice, valve solenoide, varistoare,
ventilatoare active de răcire pentru componente
electronice, ventilatoare de răcire pentru
componente electrice, ventile electromagnetice
(întrerupătoare electromagnetice), ventile
termionice, aparate fotovoltaice pentru
transformarea radiației solare în energie
electrică, aparate și instalații fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, aparate și
instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, baterii solare de uz casnic, baterii
solare de uz industrial, celule de energie solară

din silicon cristalin, celule fotovoltaice, celule
fotovoltaice calibrate de referință, celule solare
pentru generarea de electricitate, colectoare de
energie solară pentru generare de electricitate,
fotodiode, fotocelule folosite împreună cu
corpuri de iluminat de siguranță, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), invertoare fotovoltaice,
module fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
module solare, panouri solare, panouri solare
pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri solare portabile pentru generarea
de electricitate, structuri de panouri solare,
carcase de acumulatoare, încărcătoare pentru
acumulatoare electrice, acumulatoare acționate
prin apăsare, acumulatoare electrice pentru
vehicule, acumulatori alcalini, acumulatori cu
nichel-cadmiu, acumulatori pentru aprindere,
acumulatori pentru energie fotovoltaică,
adaptoare de baterii, acumulatori secundari
cu litiu, alimentatoare pentru acumulatoare,
ansambluri de baterii, aparate de stocare
a electricității, aparate și instrumente pentru
acumularea energiei electrice, baterie pentru
țigări electronice, baterii, baterii anodice,
baterii auxiliare pentru telefoane mobile,
baterii cu celule uscate, baterii cu litiu,
baterii cu nichel-cadmiu, baterii de ioni de
litiu, baterii destinate utilizării la dispozitive
mobile de telecomunicații, baterii electrice
pentru vehiculele electrice, baterii electrice
reîncărcabile, baterii externe, baterii galvanice,
baterii pentru aparate auditive, baterii pentru
articole electronice pentru fumători, baterii
pentru automobile, baterii pentru lanterne de
buzunar, baterii pentru proiectoare, baterii pentru
telefoane, baterii pentru telefoane mobile, baterii
pentru vaporizatoare, baterii pentru vehicule,
baterii pentru vehicule electrice, baterii pentru
țigări electronice, baterii reîncărcabile, baterii
reîncărcabile acționate solar, baterii solare, baze
pentru încărcare, baterii uscate, blocuri de
alimentare (baterii), borne de baterii, carcase
de acumulatoare, carcase de baterii, celule
reîncărcabile, celule solare, celule uscate,
celule și baterii electrice, cutii de încărcare
portabile pentru țigarete și vaporizatoare
electronice, demaroare de baterii, dispozitive
de alimentare pentru garduri electrice,
dispozitive de încărcare pentru echipamente
reîncărcabile, dispozitive de încărcat baterii
pentru autovehicule, electrozi de celule de
combustibil, grile de baterii de acumulatoare,
grupuri de baterii auxiliare, incarcatoare, aparate
pentru încărcarea acumulatoarelor electrice,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, încărcătoare
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de baterii pentru aparate de jocuri video
pentru acasă, încărcătoare de baterii pentru
calculatoare tabletă, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de rețele de
alimentare, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru articole electronice pentru fumători,
încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatură, încărcătoare pentru bateriile
țigărilor electronice, încărcătoare pentru joystick-
uri, pile de combustie, pile uscate, plăci pentru
acumulatoare electrice, preîncălzitori pentru
baterii, recipiente de acumulatoare, încărcătoare
usb, încărcătoare usb adaptate pentru priza
brichetei auto, încărcătoare usb pentru țigările
electronice, încărcătoare pentru mașini electrice,
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru vaporizatoare, încărcătoare
pentru vehicule, încărcătoare pentru țigarete
electronice, încărcătoare portabile, încărcătoare
rapide pentru dispozitive mobile, redresoare
pentru baterii solare, separatoare pentru
baterii, supercapacitori pentru stocarea de
energie, supercondensatoare pentru stocarea
de energie, suporturi de încărcare fără fir
pentru telefoane inteligente, surse de alimentare
(baterii), surse de alimentare cu intrare cc, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente, surse
de alimentare portabile (baterii reîncărcabile),
surse electrice de energie electrică de curent
alternativ (c.a.) și curent continuu (c.c.),
transformatoare de linie, unități de alimentare
cu energie electrică neîntreruptă, adaptoare ca
pentru aparatele de jocuri electronice portabile,
adaptoare de curent, adaptoare de curent
electric destinate utilizării cu priza brichetă auto,
adaptoare electrice, alimentatoare cu tensiune
stabilizată, amplificatoare de energie electrică,
amplificatoare de putere, amplificatoare
pentru servomotoare, dispozitive antiparaziți
(electricitate), aparataje de conexiuni (electrice),
aparate comutatoare pentru alimentarea cu
energie, aparate de comutare electrice,
aparate de condiționare a curentului, aparate
de reglare electrică, aparate electrice de
comutare, aparate electrice de comutație,
aparate pentru condiționarea energiei electrice,
aparate pentru controlul electricității statice,
aparate pentru controlul energiei electrice,
aparate pentru controlul puterii electrice, aparate
pentru monitorizarea rețelei de alimentare
cu electricitate, aparate pentru stabilizarea
frecvenței, aparate și instrumente pentru
comutarea energiei electrice, aparate și
instrumente pentru reglarea energiei electrice,
aparate și instrumente pentru transformarea
energiei electrice, aparate și instrumente

pentru transportul energiei electrice, aparate și
instrumente pentru comanda distribuirii energiei
electrice, aparate și instrumente pentru comanda
utilizării energiei electrice, aparate și instrumente
pentru comutarea distribuției energiei electrice,
aparate și instrumente pentru reglarea distribuirii
curentului electric, aparate și instrumente pentru
reglarea utilizării energiei electrice, aparate și
instrumente pentru transformarea distribuției
energiei electrice, autotransformatoare, balast
electronic (balasturi) pentru iluminat, blocuri
de alimentare (transformatoare), blocuri de
distribuție de curent electric, bobine în derivație,
borne de branșament, cabluri pentru aparate
pentru încărcarea bateriei, comparatoare,
compensator static de putere reactivă
(var), comutatoare, comutatoare automate
de transfer, comutatoare de branșament,
comutatoare de curent, comutatoare de
înaltă frecvență, comutatoare fără fir,
comutatoare orare automate, comutatoare
piezoelectrice, comutator cu prize de reglaj
pentru transformatoare electrice, convertizoare
de curent, convertizoare de frecvență,
convertizoare de înaltă frecvență, convertizoare
electrice, convertizoare electronice de frecvență,
convertizoare rotative, convertoare de curent,
convertoare de curent continuu, convertoare
de frecvență, convertoare de tensiune,
convertoare electronice de frecvență pentru
electromotoare de mare viteză, convertoare
statice de putere, convertoare tensiune-
curent, cutii de derivație (electricitate), cutii
de derivație electrică, descărcătoare de
supratensiune, descărcătoare la supratensiune,
disjunctoare de protecție la curent de defect,
disjunctoare de protecție la tensiuni de defect,
disjunctoare electrice, dispozitive de comandă
a curentului electric, dispozitive de control
de alimentare, dispozitive de protecție a
surselor de tensiune, dispozitive de protecție
cu seleniu împotriva supratensiunii, dispozitive
de împământare, dispozitive electrice de
control al încărcării acumulatorilor, distribuitoare
de energie electrică, distribuitoare electrice,
divizoare de putere (electrice), invertoare cc/ca,
invertoare (electricitate), invertoare de frecvență
(electronice), invertoare pentru alimentarea
cu energie, limitatoare (electricitate), limitatori
de supratensiune, mașini pentru distribuția
energiei electrice, întrerupătoare automate în
miniatură, întrerupătoare cu ceas, întrerupătoare
de circuite electrice, întrerupătoare de
curent, întrerupătoare de energie electrică
(comutatoare), modificatori de fază, module
de încărcare electronice, module redresoare,
multiplicatoare de înaltă tensiune, paratrăsnete,
reactoare de înaltă tensiune, redresoare,
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redresoare de curent electric, redresoare
electrice, redresoare manuale, redresoare
pentru alternator, regulatoare de curent
electric, regulatoare de tensiune de inducție,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
regulatoare pentru iluminarea scenică, regulatori
de tensiune, relee de putere, relee de
putere pentru exterior, relee electrice, sisteme
electronice de control al energiei, stabilizatoare
de frecvență, stabilizatoare de tensiune,
stabilizatoare de tensiune statică, startere pentru
lămpi fluorescente, surse de alimentare de joasă
tensiune, surse de alimentare de înaltă tensiune,
surse de alimentare (transformatoare), surse
de alimentare electronice, surse de alimentare
în comutație de înaltă frecvență, surse de
curent conectate la aparate audio folosite în
autovehicule, tablouri de comandă pentru lifturi,
transformatoare de curent, transformatoare de
curent electric, transformatoare de distribuție,
transformatoare de frecvență, transformatoare
de impedanță, transformatoare de rețea de
alimentare cu electricitate, transformatoare
de ridicare a tensiunii, transformatoare
de înaltă tensiune, transformatoare de
tensiune, transformatoare de tensiune
capacitive, transformatoare de tip uscat,
transformatoare electrice, transformatoare
electrice de voltaj, transformatoare electrice
pentru trenuri de jucărie, transformatoare
electronice, transformatoare electronice de
putere, transformatoare pentru amplificare,
transformatoare pentru sudură, transformatoare
reductoare electrice, tuburi redresoare, unități
de alimentare cu energie electrică, alarme
și echipamente de avertizare, aparate
de semnalizare, aparate de control al
securității, aparate de control contra incendiului,
aparate de mascare a sunetului pentru a
proteja confidențialitatea convorbirilor, aparate
de monitorizare a siguranței (electrice),
aparate de scanare corporală cu raze
x pentru securitate, aparate de securitate
pentru lifturi, aparate de securitate pentru
procesarea semnalelor audio, aparate de
stingere a incendiilor pentru automobile,
aparate electronice de supraveghere, aparate
holografice de securitate, aparate pentru
prevenirea furtului, altele decât pentru
vehicule, aparate pentru supravegherea țintei
(electronice), aparate pentru supravegherea
țintei (optice), aparate pentru supravegherea
țintei (electrice), aparate pentru supravegherea
țintei (telescopice), aparate și instrumente de
semnalizare, aparate și instrumente electrice și
electronice de securitate, aparate și instrumente
pentru recunoașterea indicatoarelor rutiere,
articole reflectorizante pentru purtat, pentru

prevenirea accidentelor, autopompe pentru
incendii, autospeciale de pompieri, bariere
optice de siguranță, bastoane de mână
pentru siguranță, benzi adezive de securitate
(codificate), benzi adezive de securitate
(magnetice), bărci de salvare, bătătoare pentru
stingerea focului, bătătoare pentru stingerea
incendiilor, dispozitive de control al accesului,
bile extinctoare, camere retrovizoare pentru
vehicule, cartele codificate cu caracteristici de
securitate pentru identificare, colace de salvare
cu telecomandă, conuri de trafic, costume de
zbor ignifuge, detectoare de fum, dispozitive
de monitorizare a bebelușilor, dispozitive
electronice de supraveghere pentru bebeluși,
dispozitive video de monitorizare a bebelușilor,
duze pentru furtunuri de pompieri, dușuri
de urgență, echipament de siguranță pentru
stingerea incendiilor din păduri, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, echipamente de protecție și
siguranță, echipamente de avertizare în caz
de urgență pentru autostrăzi, echipamente și
instrumente de salvare, etichete electronice,
etichete electronice de siguranță, extinctoare,
furtun de stingere a incendiilor, indicatoare
de siguranță, lansatoare de cablu pentru
siguranță și salvare, lumini intermitente de
siguranță, mașini pentru controlul securității
razelor x, mănuși rezistente la foc, măști
de oxigen, nu de uz medical, oglinzi de
semnalizare, pompe de incendiu, pompe de
stingere a incendiilor, roboți pentru supraveghere
de securitate, senzori de fum, senzori pentru
protecția vieții private, sisteme de asistență șofer
pentru autovehicule, sisteme de recunoaștere
a indicatoarelor rutiere, sisteme de stingere a
incendiilor, sisteme de stropire pentru protecția
împotriva incendiilor, sisteme de supraveghere
video, sisteme electronice de bord pentru
asistență la menținerea sau schimbarea benzii
în timpul condusului, sisteme electronice de bord
pentru frânare automată, sisteme electronice
de securitate pentru rețele casnice, sonde de
avalanșă cu senzori pentru măsurat grosimea
zăpezii, stație pentru spălarea ochilor în caz
de urgență, vehicule de stingere a incendiilor,
alarme acustice, alarme acustice, altele decât
cele pentru vehicule, alarme acționate de fum,
alarme anti-incendiu electrice, alarme antifurt
(altele decât pentru vehicule), alarme antifurt
(cu excepția celor pentru vehicule), alarme
centrale, alarme cu telecomandă (altele decât
cele anti-furt pentru vehicule), alarme cu vibrații
ca remindere că trebuie luată medicația, alarme
de avertizare (altele decât pentru vehicule),
alarme de detecție a scurgerilor de apă, alarme
de gaze, alarme de siguranță, alarme de
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incendiu, dispozitive de alarmă, alarme de
siguranță (altele decât pentru vehicule), alarme
electrice, alarme electrice împotriva fumului,
alarme electrice și electronice antifurt, alarme
electronice antiefracție, alarme la aparatele de
supraveghere pentru bebeluși, alarme pentru
bazine de înot, alarme pentru detectarea
gazelor inflamabile, alarme pentru gaze naturale,
alarme pentru siguranță personală, alarme
personale, alarme sonore (altele decât cele
pentru vehicule), antifurt cu alarmă, aparate
cu alarmă antifurt (cu excepția celor pentru
vehicule), aparate de avertizare de securitate,
aparate indicatoare de avertisment (altele decât
pentru vehicule), aparate pentru detectarea
incendiilor, aparate pentru identificarea intrușilor
(altele decât pentru vehicule), aparate pentru
supraveghere de securitate, aplice decorative
adaptate pentru detectoare de fum, avertizoare
acustice, avertizoare de incendiu, avertizoare
sonore electrice, balize pentru avertizarea
pericolului în apă, camere video de securitate,
centrale de alarmă, clopote de metal pentru
alarme, declanșatoare manuale de alarmă
în caz de incendiu, detectoare de flacără,
detectoare de incendiu, detectoare de incendiu
în formă de ornamente pentru pomul de
crăciun, detectoare electrice de fum, detectori
de radiații, difuzoare de avertizare pentru
montare pe capota vehiculelor de servicii
de urgență, dispozitive antifurt electronice,
dispozitive de alarmă, dispozitive de alarmă
personală, dispozitive de avertizare (altele decât
pentru vehicule), dispozitive electrice de alarmă
(anti-furt) (altele decât cele pentru vehicule),
dispozitive electronice de alarmă antiefracție,
dispozitive pentru detecția intrușilor (altele decât
pentru vehicule), emițătoare de semnale de
alarmă, etichete electronice pentru mărfuri,
fluiere (dispozitive de avertizare), instalații de
alarmă, receptoare de semnale de alarmă,
instalații electrice antifurt, lumini de avertizare
(balize luminoase), lămpi de avertizare (jaloane
de siguranță), panouri de alarmă, senzori de
alarmă, senzori de alarmă pentru frigidere,
senzori de alarmă pentru mașini de spălat rufe,
senzori de detectare a intrușilor cu ajutorul
microundelor, senzori de flacără, senzori de
fum (dispozitive electrice), senzori de incendiu,
senzori pentru curent electric, sisteme de
alarmă, sisteme de alarmă antiefracție, sisteme
de alarmă de securitate (altele decât cele pentru
vehicule), sisteme de alarmă pentru scurgeri de
gaze, sisteme de avertizare pentru apropierea
reachetelor, sisteme de monitorizare a alarmelor,
sonerii (dispozitive de avertizare), sonerii
de alarmă, sonerii electronice de avertizare,
tablouri de comandă pentru alarme de

securitate, tastaturi pentru alarme de securitate,
telecomenzi pentru acționarea alarmelor de
mașină, agende electronice, agende personale
electronice, amplificatoare, amplificatoare
clapetă, amplificatoare de antene, amplificatoare
de control, amplificatoare de distribuție,
amplificatoare de semnal, amplificatoare
digitale, amplificatoare electrice, amplificatoare
electroacustice, amplificatoare electronice,
amplificatoare optice cu semiconductoare,
amplificatoare pentru chitare bas, aparate
de copiere, amplificatoare pentru claviaturi,
amplificatoare pentru vehicule, aparate de
captare a datelor, aparate de codare a
cardurilor de credit (periferice de calculator),
aparate de control multiport, aparate de
criptare digitale cu autosincronizare, aparate
de programare a timpului, aparate de
recunoaștere facială, aparate de înregistrare,
aparate pentru codificarea datelor, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate și
instrumente de codificare și decodare, aparate și
instrumente multimedia, aparate și instrumente
radio, cabluri de semnal pentru it/av și
telecomunicații, aparate telematice, aparate
terminale telematice, aparatură de codificare,
atenuatori, becuri indicatoare pentru aparate
de telecomunicații, becuri pentru semnalizatoare
(pentru aparatele de telecomunicații), aparate
de demagnetizare pentru benzi magnetice ,
blocnotesuri electronice, cd-drivere pentru
calculatoare, cartele telefonice cu credit,
cititoare de coduri de bare (decodoare),
cititoare pentru identificarea frecvenței
radio (rfid), codificatoare, codificatoare
magnetice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, codoare optice, compensatoare
cu amplificator dublu, compresoare de
semnal, conectori multimedia pentru vehicule,
convertoare analogice, convertoare de
foarte înaltă frecvență, convertor analog-
digital, decodificatoare electronice, decodoare,
decodoare de semnal, demultiplexoare,
dicționare electronice, digitizoare, digitizoare
electronice, dispozitive și suporturi pentru
stocarea de date, echipament și accesorii
pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), dispozitive de automatizare pentru
locuințe, dispozitive de codificare, dispozitive
de decodificare, dispozitive de imagistică
de uz științific, dispozitive de montare
pentru camere, dispozitive de montare
pentru monitoare, dispozitive digitale de
procesare a semnalului vocal, dispozitive
multifuncționale care încorporează funcțiile de
copiere și fax în modul autonom, dispozitive
pentru recunoaștere vocală, dispozitive pentru
schimbarea automată a discurilor, dispozitive
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pentru stocarea de date, dongle de interfață
multimedia de înaltă definiție, doze de
redare pentru aparate de telecomunicații,
echipamente de comunicare, echipamente de
procesare a semnalelor digitale, echipamente
din domeniul tehnologiei informaționale și
audiovizualului, echipamente pentru colectarea
de date, emițătoare optice, etuiuri pentru
telefoanele celulare, expansoare audio, filtre
color pentru ecrane cu cristale lichide (lcd),
generatoare de date temporale, hub-uri pentru
automatizarea caselor, huse pentru agende
electronice, inele inteligente, inscriptoare dvd,
jetoane de securitate (dispozitive de criptare),
jurnale personale electronice, limitatoare de
semnal, lochuri electrice, lochuri electronice,
marcaje pentru identificarea frecvenței radio
(rfid), masere (amplificatoare de microunde),
monitoare care se poartă în combinație
cu hainele, multiplexoare, multiplexoare
multimedia, multiplexoare pentru divizarea
timpilor, multiplexoare video, organizatoare
electronice, panouri tft-lcd (tranzistor cu
peliculă subțire-ecran cu cristale lichide),
polițe adaptate pentru fixarea de hardware
pentru telecomunicații, potențiatoare optice,
preamplificatoare, procesoare de modulație
prin impulsuri codificate, procesoare de voce,
procesoare de vorbire, receptoare (pentru
aparate de telecomunicație), receptoare optice,
repetoare cu porturi multiple, scanere cu
intrare și ieșire digitală, senzori tactili
pentru ecranele capacitive, sintetizatoare de
frecvențe, sintonizatoare amplificatoare, sistem
de automatizare pentru clădiri, sisteme de
automatizare pentru case, stilouri magneto-
optice, suporturi de date pre-înregistrate
destinate utilizării cu calculatorul, suporturi de
fixare adaptate pentru monitoare de calculator,
suporturi de fixare adaptate pentru calculatoare,
suporturi pentru amplificatoare, table electronice
interactive whiteboard, tastaturi, tastaturi
fara fir, tastaturi multifuncționale, tastaturi
pentru direcționarea semnalelor audio, video
și digitale, terminale interactive cu ecran
tactil, terminale multimedia, terminale pentru
recepția semnalului, transformatoare acustice,
transmițătoare optice, transmultiplexoare, unități
de codificare electronice, unități de codificare
electronică, unități de control pentru
amplificatoare destinate utilizării în vehicule,
baze de date computerizate, conținut media,
benzi înregistrate, date înregistrate electronic
de pe internet, date înregistrate pe suport
magnetic, discuri compacte preînregistrate,
discuri compacte înregistrate, discuri de
înregistrare optice, discuri preprogramate,
discuri preînregistrate, emoticoane descărcabile

pentru telefoane mobile, film holografic,
fișiere de date înregistrate, fișiere multimedia
descărcabile, hărți digitale pe suport informatic,
holograme, holograme pentru certificarea
produselor autentice, microfilme sensibile
expuse, orare electronice, plăci roentgen
(expuse), altele decât cele de uz medical, plăci
reprografice (fotosensibile) (expuse), repertoare
electrice sau electronice, suporturi de date care
conțin tipuri de caractere memorate, suporturi
de date magnetice pre-înregistrate, suporturi de
înregistrare (optice), înregistrări magnetice.
11. Aparate de iluminat și reflectoare,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare,
instalații industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
abajururi, suporturi de abajururi, abajururi de
sticlă pentru lămpi, abajururi opace pentru
lumini, abajururi opace pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi de masă, abajururi pentru
surse de lumină, accesorii de contragreutate
pentru lămpi suspendate, accesorii pentru
iluminatul electric respectiv: lămpi stradale,
tuburi luminoase pentru iluminat, lumini electrice
pentru pomul de Crăciun/ instalații electrice
pentru pomul de Crăciun, aparate de iluminat cu
diode luminiscente(LED), becuri electrice, lămpi
electrice, abajururi pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, instalații cu beculețe pentru
decorațiuni festive/ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, accesorii pentru intalații de
iluminat cu raze infraroșii, accesorii pentru
lămpi cu raze infraroșii, acoperiri de sticlă
sub formă de accesorii pentru corpurile de
iluminat solare, ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase, aparate cu leduri pentru
uscarea unghiilor, aparate de iluminat, aparate
de iluminat care incorporează fibre optice,
aparate de iluminat cu celule solare, aparate
de iluminat cu diode luminescente (led), aparate
de iluminat cu ecran plat, aparate de iluminat
cu fibră electrică, aparate de iluminat cu fibră
optică, aparate de iluminat de urgență, aparate
de iluminat electrice de interior, aparate de
iluminat fixabile pe tavan, aparate de iluminat
fluorescente, aparate de iluminat pentru filmări,
aparate decorative electrice de iluminat, aparate
pentru iluminarea scenei, aparate și instalații de
iluminat, aplice (corpuri electrice de iluminat),
aplice de perete, arzătoare cu incandescență,
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bare luminoase, bastoane luminoase
chemiluminiscente, bastoane luminoase cu
baterii, becuri cu led, becuri cu halogen,
becuri de far, becuri de format mic, becuri
de iluminat, becuri de lanternă, becuri de
lămpi, becuri fluorescente, becuri fluorescente
compacte (bfc), becuri pentru lămpi cu
descărcări în gaze, becuri pentru proiectoare,
benzi de lumină, bețe fosforescente, butoane
de comandă iluminate, cabluri luminoase pentru
iluminat, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), candelabre electrice, corpuri de
iluminat arhitectural cu halogen, corpuri de
iluminat care proiectează lumina în jos, corpuri
de iluminat care proiectează lumina în sus,
corpuri de iluminat cu led, corpuri de iluminat
cu halogen, corpuri de iluminat cu infraroșu,
corpuri de iluminat de siguranță, corpuri de
iluminat de uz casnic, corpuri de iluminat
fluorescent pentru interior, corpuri de iluminat
fluorescente pentru iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat fluorescente pentru iluminat scenic,
corpuri hid (cu descărcare de mare intensitate)
pentru iluminatul arhitectural, corpuri hid (cu
descărcare de mare intensitate) pentru iluminatul
scenic, corpuri de iluminat incandescent, corpuri
de iluminat industriale, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru
iluminat festiv, corpuri de iluminat pentru
interior, corpuri de iluminat pentru situații de
urgență, corpuri de iluminat scenic cu halogen,
corpuri electrice de iluminat utilizate în locuri
periculoase, corpuri suspendate de iluminat
fluorescent, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase),
difuzoare (iluminat), difuzoare de iluminat sub
formă de piese pentru aparatele de iluminat,
difuzoare de iluminat sub formă de piese pentru
instalațiile de iluminat, dispozitive de iluminare
ale vehiculelor și reflectoare, dispozitive
de iluminare computerizate, dispozitive de
iluminat, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), dispozitive
de iluminat pentru grădină, dispozitive de
iluminat pentru vitrine, dispozitive de luminat
pentru vitrine, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, dulii (fasunguri), dulii pentru lămpi
electrice, ecrane de direcționare a luminii,
ecrane pentru controlul luminii, electrozi de
cărbune pentru lămpi cu arc, elemente de
iluminat, felinare, felinare cu lumânări, filamente
de magneziu (iluminat), filamente pentru lămpi
electrice, filtre colorate pentru aparate de
iluminat, filtre pentru aparate de iluminare,
filtre pentru aparate de iluminat, filtre pentru
dispozitive de iluminat, filtre pentru iluminarea
scenei, filtre pentru lămpi, filtre pentru lămpi
electrice, filtre pentru utilizare cu aparatură

și dispozitive de iluminat, ghirlande de lumini
colorate, ghirlande de lumini colorate folosite în
scop decorativ, ghirlande electrice luminoase,
ghirlande luminoase, ghirlande luminoase
(ghirlande de lumini), ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, globuri cu oglinzi (accesorii
de iluminat), globuri de lămpi, globuri disco cu
lumini, iluminare decorativă pe gaz, iluminat
pls (sistem de iluminat cu plasmă), iluminat
cu lămpi cu descărcare în gaze, iluminat de
siguranță, iluminat pentru expoziții, iluminat
pentru stative pentru partituri, iluminat stradal,
instalații automate pentru tragerea apei în
urinoare, instalații de iluminare cu descărcare
electrică, instalații de iluminare electrice de
interior, instalații de iluminat, instalații de iluminat
cu diode electroluminescente (leduri), instalații
de iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat
de urgență, instalații de iluminat de uz comercial,
instalații de iluminat destinate utilizării la sisteme
de securitate, instalații de iluminat electrice,
instalații de iluminat fluorescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații
de iluminat incandescente în caz de urgență,
care funcționează pe baterii, instalații de iluminat
pentru exterior, instalații de iluminat pentru
filmări, instalații de iluminat pentru iazuri,
instalații de iluminat pentru pomul de crăciun,
instalații fixe de iluminare subacvatică pentru
piscine, instalații luminoase, instalații luminoase
de crăciun (altele decât lumânări), instalații
luminoase pentru pomul de crăciun, instalații
pentru iluminat stradal, instalații pentru iluminatul
pomilor de crăciun, sticle de lampă , lampadare,
lămpi alimentate cu energie solară, lămpi cu
arc, lămpi cu arc (corpuri de iluminat), lămpi
cu arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi
cu descărcare electrice, lămpi cu descărcare
în gaz, lămpi cu gaz, lămpi cu halogen,
lămpi cu led, lămpi cu incandescență pentru
instrumente optice, lămpi cu incandescență și
accesorii pentru acestea, lămpi cu infraroșu,
lămpi cu infraroșu, nu de uz medical, lămpi cu
mercur, lămpi cu neon pentru iluminat, lămpi
cu picior, lămpi cu ulei, lămpi cu vid, lămpi
de acvariu, lămpi de birou, lămpi de buzunar,
lămpi de buzunar portabile (pentru iluminat),
lămpi de căutare portabile, lampi de podea, lămpi
de descărcare cu intensitate înaltă, lămpi de
iluminat, lămpi de iluminat pentru acvarii, lămpi
de iluminat pentru exterior, lămpi de iluminat
pentru proiectoare, lămpi de laborator, lămpi
de lectură pentru autovehicule, lămpi de masă,
lămpi de ondulat, lămpi de plafon suspendate,
lămpi de siguranță, lămpi de siguranță cu
leduri, lămpi de siguranță pentru utilizare în
subteran, lămpi de încălzire pentru broaște
țestoase, lămpi de unghii, lămpi de urgență,
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lămpi decorative, lămpi din hârtie portabile
(chochin), lămpi din hârtie verticale (andon),
lămpi din sticlă, lămpi echipate cu suporturi
extensibile, lămpi electrice, lămpi electrice de
mână (altele decât cele de uz fotografic),
lămpi electrice de noapte, lămpi electrice
incandescente, lămpi electrice pentru iluminare
în exterior, lămpi electrice pentru iluminare în
interior, lămpi flexibile, lămpi fluorescente, lămpi
fluorescente cu lumină ultravioletă de intensitate
scăzută, lămpi frontale pentru pescuit nocturn,
lămpi incandescente, lămpi pentru camping,
lămpi pentru corturi, lămpi pentru creșterea
plantelor, lămpi pentru cărți, lămpi pentru
iluminat festiv, lămpi pentru inspecție, lămpi
pentru instalații electrice, lămpi pentru lavabouri,
lămpi pentru mineri, lămpi pentru pomul de
crăciun, lămpi portabile (pentru luminat), lămpi
în formă de lumânări, lanterne confecționate
din ceramică, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, lanterne cu leduri, lanterne cu
lentilă fresnel, lămpi uv cu halogen pentru
vapori de metale, lămpi reflectoare, lămpi
stroboscopice (decorative), lămpi stroboscopice
(efecte de lumini), lămpi stroboscopice pentru
discoteci, lămpi terapeutice, nu pentru scopuri
medicale, lămpi terapeutice, pentru alte scopuri
decât cele medicale, lanterne de buzunar,
lanterne de iluminat, lanterne electrice, lanterne
pentru cap, lanterne pentru căști, lanterne pentru
iluminat, lanterne pentru scufundări, lanterne
pentru încheietura mâinii, lanterne reîncărcabile,
lanterne solare, lanterne tip pointer, lanterne
în formă de stilou, leduri ambientale, lumânări
cu led-uri, lumânări electrice, luminatoare led,
lumini ambientale, lumini de accentuare pentru
interior, lumini de citit harta, lumini de control,
lumini de interior pentru frigidere, lumini de
siguranță care încorporează un senzor activat de
căldură, lumini de siguranță ce încorporeaza un
senzor activat de mișcare, lumini de siguranță ce
încorporează un senzor activat la raze infraroșii,
lumini de studio, lumini de urgență, lumânări
electrice acționate cu baterii, lumânări electrice
parfumate, lumânări fără flacără, lumânări fără
flacără cu diode electroluminescente (leduri),
lumini led pentru iluminatul public, lumini led
subacvatice, lumini de veghe (altele decât
lumânări), lumini decorative, lumini electrice
de sărbători, lumini electrice pentru decorațiuni
festive, lumini pentru citit, lumini pentru montarea
șinelor, lumini stroboscopice (decorative),
lumini stroboscopice (efecte de lumini), tuburi
luminoase pentru iluminat, lustre, mangaluri,
manșoane pentru lămpi, mașini cu lumini
led, momeli luminoase pentru pești, numere
luminoase pentru case, obiecte de iluminat cu
flanșă, orgi de lumini pentru discoteci, ornamente

care atârnă pentru candelabre, ornamente
pentru iluminat (accesorii), ornamente pentru
pomul de crăciun (becuri), ornamente superioare
pentru lămpi, panouri luminoase, parasolare
pentru devierea luminii, parasolare pentru
reglarea luminii, plafoniere, plafoniere (corpuri
de iluminat), proiectoare arhitecturale montate
la sol, proiectoare de iluminat, proiectoare de
lumini laser, proiectoare de lumină, proiectoare
de înaltă intensitate, reflectoare, reflectoare de
lămpi, reflectoare de scenă, reflectoare manuale,
reflectoare pentru biciclete, reflectoare pentru
controlul luminilor, reflectoare pentru corpuri
de iluminat la scară mare, reflectoare pentru
devierea luminii, reflectoare utilizate în filmări,
seturi de iluminare decorative, seturi decorative
de iluminat pe gaz, șine pentru iluminat (aparate
de iluminat), sisteme de iluminat de siguranță
acționate prin celule fotoelectrice, sisteme de
iluminat de urgență, sisteme electrice de
iluminare suspendate pe șină, socluri pentru
lămpi, spoturi pentru iluminatul casnic, spoturi
pentru mobilier, sticle de lampă, sticle pentru
lămpi cu ulei, structuri de iluminat, stâlpi de
iluminat, stâlpi mobili pentru iluminat, suporturi
adaptate pentru montarea lămpilor, suporturi
pentru lămpi, suporturi pentru lămpi neelectrice,
șine suspendate (nu electrice) pentru corpuri
electrice de iluminat, surse de lumină (altele
decât cele de uz fotografic sau medical),
surse de lumină cu spectru complet, surse
de lumină luminescente, surse de lumină
prin electroluminiscență, torțe de semnalizare,
transformatoare pentru corpuri de iluminat, tuburi
cu descărcări electrice pentru iluminat, tuburi
de iluminat fluorescente, tuburi de sticlă pentru
lămpi de petrol, tuburi fluorescente, tuburi
luminiscente, tuburi luminoase ca piese pentru
aparate pentru distrugerea insectelor, tuburi
luminoase pentru iluminat, veioze de noptieră,
ventilatoare de tavan cu lumini integrate.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrare a afacerilor pentru
centre de conferințe, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, administrare de afaceri, administrare
de afaceri pentru furnizorii de servicii
independenți, administrare de birouri de afaceri
pentru terți, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrare interimară de
afaceri, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, administrarea comercială
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a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea magazinelor, administrarea
societăților comerciale (pentru terți),
administrarea și managementul întreprinderilor
comerciale, asistență administrativă în procesul
de prezentare a unui răspuns la cererile de
oferte, asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
administrarea afacerilor în domeniul francizelor,
asistență în administrarea întreprinderilor
industriale și comerciale, asistență în
afaceri, asistență în conducerea afacerilor,
asistență în domeniul administrării activităților
economice, asistență în domeniul administrării
afacerilor în regim de franciză, asistență în
domeniul administrării și planificării afacerilor,
asistență în gestiunea afacerilor sau a
funcțiilor comerciale ale unei firme industriale
sau comerciale, asistență în gestiunea
comercială a firmelor în sistem de franciză,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în management pentru
firme comerciale, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistență pentru întreprinderi
industriale în legătură cu conducerea afacerilor
lor, asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în materie de management, asistență privind
planificarea comercială, exploatare comercială
de centre comerciale pentru alte persoane,
furnizare de asistență în afaceri, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, informații despre metode de vânzare,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, management de afaceri comerciale,
managementul activităților comerciale, mediere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți, negociere de contracte comerciale pentru
alte persoane, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, negociere
de tranzacții comerciale pentru terți, organizare
de întâlniri de afaceri, organizarea administrării
afacerilor, organizarea afacerilor, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de gestionare a lanțului
de aprovizionare, servicii de intermediere
comercială, servicii de intermediere comercială
în legătură cu relaționarea dintre diferiți
profesioniști și clienți, servicii de reprezentanță
comercială, achiziționare de produse și servicii
pentru alte firme, administrarea vânzărilor,
servicii de agenții de import-export, servicii de

agenții de import-export în domeniul energiei,
comandă computerizată de stoc, consiliere cu
privire la produse de consum, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale și
economice, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la materiale de
construcții, închiriere de standuri de vânzare,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
ridicata cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură echipamente electrocasnice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de feronerie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
manuale pentru lucrări de construcție, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electrice de uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
decorațiuni festive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației.
37. Construcții și demolări de clădiri,
exterminări, dezinsecție și deratizare, încărcare
de baterii și dispozitive de stocare de
electricitate și închiriere de echipamente
aferente, închiriere de utilaje, instalații și
echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, acoperirea conductorilor,
acoperirea gurilor de canalizare, acoperirea
lucrărilor de zidărie de cărămidă, acoperirea
țevilor, acordare de instrumente muzicale,
acordarea pianului, ajustarea lamelor de
ferăstrău, ameliorarea solului, amenajarea
interiorului clădirilor companiilor, amenajarea
spațiilor pentru magazine, amenajări interioare
ale birourilor, amplasare de cabluri, amplasare
de rețele de alimentare cu electricitate, aplicare
de căptușeli impermeabile, aplicare de protecții
anti-graffiti, aplicare de substraturi, aplicare de
tencuială pe suprafețele bazinelor de înot,
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aplicare de șape, aplicarea de acoperiri de
protecție pe suprafețele bazinelor, aplicarea
de acoperiri impermeabile pentru acoperișuri,
aplicarea de căptușeli pentru repararea pereților,
aplicarea de căptușeli în bazinele de înot,
aplicarea de căptușeli în tuneluri, aplicarea
de materiale de etanșare antiderapante, de
siguranță, pentru pardoseli, aplicarea de rosturi
de dilatație pentru poduri, aplicarea de straturi
de protecție de suprafață, aplicarea de tencuială
pe pereții tunelurilor, aplicarea de vopsea
de protecție pe lemn, aplicarea de învelișuri
pe fibre optice, aplicarea învelișurilor pentru
cabluri, asamblare, întreţinere şi reparaţii
de mobilier, aplicarea unui strat protector
pe suprafețele cavităților, ascuțire de cuțite
de bucătărie, ascuțire de foarfece și de
cuțite de bucătărie, ascuțire de foarfeci,
ascuțirea cuțitelor, ascuțirea cuțitelor mașinilor
de tuns iarba, ascuțirea foarfecelor, ascuțirea
lamelor mașinilor de tuns iarba, ascuțirea
patinelor, așezare pardoseli, ascuțirea vârfurilor
de burghiu, așezarea covoarelor, colectarea
de deșeuri (curățarea gunoaielor), consiliere
referitoare la prevenirea blocajelor în liniile
de instalații, construcție de instalații care
recuperează energia valurilor, construirea de
bariere pentru controlul aglomerației, construirea
de structuri de beton armat cu ajutorul cofrajelor
glisante și ascendente, curățarea abrazivă a
suprafețelor, curățarea abrazivă a suprafețelor
metalice, curățarea abrazivă a suprafețelor
nemetalice, curățarea abrazivă subacvatică
a suprafețelor metalice, curățarea abrazivă
subacvatică a suprafețelor nemetalice, curățarea
spațiilor interioare, curățarea structurilor mobile,
curățarea suporturilor pentru încărcături,
curățarea suprafețelor de protecție pentru
pardoseli, decorare de clădiri, deparazitarea
instalațiilor electrice, edificare construcții
prefabricate, executare de cofraje pentru
construcții, executare de cofraje pentru
construcții civile, executare de cofraje pentru
restaurări și întreținere, forare, furnizare de
informații privind instalarea de aparate electrice,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de aparate electrice de larg consum,
furnizare de informații privind repararea și
întreținerea de aparate pentru iluminat electric,
informații în domeniul reparațiilor, instalare
de accesorii de uși, instalare de acoperișuri,
instalare de acoperișuri culisante, îndepărtarea
ruginii, înlocuirea bateriilor, înlocuirea luminilor,
instalare de celule și module fotovoltaice,
instalare de echipament de monitorizare a
încălzirii electrice, instalare de echipamente
electrice și electronice în automobile, instalare
de elemente fabricate de construcții, instalare

de elemente prefabricate pentru construcții,
instalare de împrejmuiri, instalare de împrejmuiri
temporare, instalare de împământări electrice,
instalare de instalații de iluminat, instalare
de instalații geotermice, instalare de linii de
transmisie, instalare de materiale izolatoare,
instalare de panouri din gips-carton, instalare de
panouri indicatoare, instalare de paratrăsnete,
instalare de plafoane, instalare de rafturi,
instalare de schele pentru construcții, instalare
de șarpante din lemn, instalare de sisteme
de protecție împotriva soarelui, instalare de
sisteme de iluminat, instalare de sisteme de
energie solară, altele decât pentru construcții
de uz locativ, instalare de sisteme de
energie solară pentru construcții de uz
locativ, instalare de sisteme de comunicații
cu radiofrecvență, instalare de sisteme de
protecție medioambientală, instalare de sisteme
de protecție împotriva trăsnetelor, instalare
de sisteme de scurgere a apei de ploaie,
instalare de sisteme de inginerie de mediu,
instalare de sisteme electrice de iluminat și
de sisteme de alimentare electrică, instalare
de utilaje, instalare de uși, instalare de uși
și ferestre, instalare hardware de calculator
și a aparatelor de telecomunicații, întreținere
și reparare, instalare, întreținere și reparare
hvac (încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
instalare și reparație de ecrane led, instalare
și reparații de aparate electrice, instalare și
întreținere de instalații fotovoltaice, instalare
și întreținere de instalații termice solare,
instalarea acoperișurilor, instalarea aparatelor
sanitare, instalarea armăturilor pentru clădiri,
instalarea de aparate electrice, instalarea de
uși și ferestre, instalarea pereților despărțitori
interiori, instalarea sistemelor alimentate cu
energie solară, întreținere de aparatură
electronică, întreținere de electrocasnice,
întreținere de imprimante 3d, întreținere,
reparare și recondiționare de aparate și instalații
fotovoltaice, întreținere, service și reparare
de aparate și instalații pentru generarea
de energie electrică, întreținere și reparare
de instalații solare, întreținerea de sisteme
electrice comerciale, montare armătură pentru
plafoane, montare de dale, cărămizi sau
blocuri, montare (instalare) de șarpante pentru
construcții, montare de porți, montare de țevărie,
montare pardoseli, montarea izolației la țevi,
montări de schele, nituire, parchetare, renovarea
instalației electrice, renovarea interioară a
clădirilor, reparare de aparate de iluminat,
reparare de echipamente electrice și de
instalații electrotehnice, reparare sau întreținere
de echipamente de construcție, reparare și
întreținere de aparate electronice, reparații
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de aparate electronice, reparații de articole
de feronerie, reparații de dispozitive electrice,
reparații sau întreținere de aparate de iluminat
electrice, rerostuirea zidăriei, restaurare de
acoperișuri, restaurare de unități de comerț
cu amănuntul, servicii asigurate de electricieni,
servicii de acoperire pardoseli, servicii de
amenajări de bucătării, servicii de ascuțire,
servicii de cablaj electric, servicii de curățare
prin sablare, servicii de electricieni, servicii de
izolare, servicii de izolare împotriva umidității,
servicii de lubrifiere, servicii de întreținere
pentru rețeaua de alimentare cu electricitate,
șlefuirea betonului, tapetare, tencuire decorativă
a plafoanelor sau pereților, tencuirea decorativă
a pereților, tinichigerie, tâmplărie (reparații),
servicii de tratament anticoroziv, servicii de
tratamente contra ruginii, vopsire și lăcuire.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu transportul, servicii de închiriere în
legătură cu vehicule, transporturi și depozitare,
organizarea transportului, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, amenajarea
interioară magazinelor, amenajări interioare
comerciale, amenajări interioare pentru clădiri,
artă grafică și design, cercetare în domeniul
designului, cercetare în proiectarea de
calculatoare, cercetare și dezvoltare de produs,
cercetare și dezvoltare de produse, concepție
(design) grafică de materiale promoționale.

───────

(210) M 2022 05991
(151) 31/08/2022
(732) CHELARIU VIOREL, STR.

GRAURULUI, NR. 7, BL. A1, SC.
1, ET. 4, AP. 56, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

KIFLA MEAT-ing
POINT EST. 2021

(531) Clasificare Viena:
08.01.01; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), furnizarea
de informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servire de alimente
și băuturi, asigurarea de hrană și băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
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mobilă, furnizare de informații sub formă de
rețete de băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru case de oaspeți,
închiriere de echipament de catering, servicii
de catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, consiliere în
domeniul culinar, consultații privind rețetele de
gătit, servicii în domeniul gustărilor, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de ospitalitate (cazare), servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în microberării,
servicii de bar cu servire de vin, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, servicii de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante de delicatese, servicii de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de informare privind restaurantele,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, sculptură în alimente, servicii
de restaurant, decorare de alimente, servicii
de bucătari personali, servicii de degustare de
vinuri (furnizare de băuturi), servirea de băuturi
în berării, servicii pentru furnizarea de băuturi,
închirieri de distribuitoare automate de băuturi,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet, servire
de alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în internet-cafe, servicii
de furnizare de cafea pentru birouri (furnizare
de băuturi), servicii de caritate, și anume
furnizarea de catering de alimente și băuturi,

servicii de catering pentru recepțiile firmelor
(furnizare de alimente și băuturi), restaurante
(servirea mesei), servire de mâncare pentru
persoanele fără adăpost sau pentru persoanele
defavorizate, furnizare de alimente şi băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi, furnizare de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi în restaurante, furnizare
de alimente şi băuturi in bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
sevicii de baruri care servesc bere, servicii
de servire de băuturi alcoolice, servicii de
terasă berărie, servicii oferite de restaurante
specializate în preparate la grătar, rezervări
la restaurant, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii oferite de restaurante
pentru turiști, rezervări pentru restaurante și
mese, furnizarea de recenzii despre restaurante,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant cu
specific japonez, servicii de restaurante care
servesc ramen, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de restaurante care servesc
tempura, servicii oferite de restaurante care
servesc udon și soba, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire, furnizarea
de informații cu privire la restaurante, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurant care includ servicii
de bar cu licență, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervarea de locuri la restaurante,
servicii de cazare pentru evenimente, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
servicii de catering hotelier, serviciu de catering
pentru instituții, servicii de catering pentru școli,
servicii de catering pentru cantinele firmelor,
servicii de catering pentru instituții educaționale,
servicii de consultanță în domeniul cateringului,
servicii de catering pentru centre de conferințe,
servicii de catering pentru oferirea de mâncare
specifică bucătăriei japoneze, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii de alimentaţie publică,
servicii de catering pentru săli/spații special
amenajate pentru expoziții, servicii prestate
de localurile unde se servește înghețată,
servicii în domeniul gustărilor alimentare, servicii
de catering pentru fast-food cu autoservire
(alimentație publică), servicii de fast food la
pachet, furnizare de alimente şi băuturi dintr-
o rulota mobilă, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, consultaţii privind reţetele
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de gătit, furnizare de informaţii cu privire la
prepararea alimentelor şi băuturilor, furnizare
de informaţii sub formă de reţete de băuturi,
pregătirea mâncărurilor şi a băuturilor, pregătirea
şi furnizare de alimente şi băuturi destinate
consumului imediat, servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare, furnizare de spații
pentru conferințe, expoziții și reuniuni cu scop
cultural, educațional și de divertisment, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului la
târguri, degustări și evenimente publice, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
pentru petreceri de căsătorie și evenimente
private, servicii de mâncare la pachet, organizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
inchiriere de arzătoare de gaz pentru uz casnic,
furnizare de spații și materiale pentru târguri și
expoziții, inchiriere de aparate de distribuție de
băuturi calde și reci, cu excepția distribuitoarelor
automate, inchiriere de vase încălzitoare pentru
mâncare, inchiriere de mașini industriale de gătit,
servicii de bar cu servire de vin, servicii oferite
de restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii oferite de restaurant pentru turiști

───────

(210) M 2022 05992
(151) 31/08/2022
(732) EUGHES SRL, STRADA

PRINCIPALA NR.9, SPACIUL
C1-CSP, BIROUL 1, SAT VALEA
ADANCA, JUD. IAȘI, COMUNA
MIROSLAVA, IAȘI, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN SRL, STRADA
L.PATRASCANU 3, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

MIRAI SUSHI&NOODLES
HOUSE

(531) Clasificare Viena:
21.03.01; 27.05.01; 29.01.12; 03.09.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:rosu, negru

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

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

(210) M 2022 05993
(151) 31/08/2022
(732) INVESTITORIICORPORATION

SRL, B DUL UNIRII 61 SC 4 ET 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

VIPCAST

(531) Clasificare Viena:
16.01.13; 26.11.07; 27.05.01; 27.05.24

(591) Culori revendicate:rosu, verde ,
albastru

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

38. Servicii de telecomunicații, transmisie de
emisiuni interactive live sau înregistrate.
41. Realizarea (creare) de podcast-uri.

───────
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(210) M 2022 05994
(151) 31/08/2022
(732) ANTENA TV GROUP SA,

BULEVARDUL FICUSULUI NR.
44A, ET. 4A, ZONA 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
NU TE SUPĂRA FRATE!

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

35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip pay per click, închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, servicii de abonament la un
canal de televiziune pentru terți, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, producție și
distribuție de reclame la radio și la televiziune,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, servicii publicitare și de
promovare, publicare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare online,
închiriere de panouri publicitare digitale, servicii
de editare de texte publicitare, distribuire de
mostre în scopuri publicitare, realizare de

anunțuri publicitare pentru terți, producție de
clipuri publicitare pentru radio, organizare și
realizare de evenimente publicitare, difuzare
de materiale publicitare și promoționale, servicii
de anunțuri în scopuri publicitare, producție
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
închiriere de spațiu publicitar pe site-uri web,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizare pe internet, organizare de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, creare de
texte publicitare și în scop promoțional, punere
la dispoziție și închiriere de spații publicitare,
pregătire și prezentare de reclame audiovizuale
în scopuri publicitare, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
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intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme
video, producție de filme video, producție
de înregistrări audio și video pe suporturi
audio și video, producție audio și video și
fotografie, servicii de editare audio și video,
publicare de texte, publicare online de ziare
electronice, producție de televiziune, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,

furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.

───────

(210) M 2022 05995
(151) 31/08/2022
(732) LIVADA ADVERTISING SRL,

STR. SIMON BOLIVAR 7, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011905,
ROMANIA

(540)
SNEAKERS & CO.

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 05996
(151) 31/08/2022
(732) KAIF MANAGEMENT SRL,

STRADA AUROREI NR. 2,
SPATIUL NR. 004-005, BLOC A6,
JUDEȚUL ILFOV, STEFANESTII DE
JOS, 500113, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

EATERY

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

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

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

(210) M 2022 05997
(151) 31/08/2022
(732) GEORGE DULGHERU, STRADA

PESCARILOR NR. 11, BL.
36, SC. A, AP. 27, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ASPIROM

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

35. Servicii de comerț online cu birouri și mese
de manichiură cu aspirator incorporat și sertare.
40. Fabricarea la comandă de birouri și mese de
manichiură cu aspirator incorporat și sertare.
42. Servicii de administrare de site web.

───────

(210) M 2022 05998
(151) 31/08/2022
(732) ALANDROT S.R.L., SAT

TRESTIANA NR. 250, JUDEȚUL
VASLUI, COM. GRIVIȚA, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

JOYSTOS

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

9. Ceasuri inteligente.
11. Umidificatoare, aparate și instalații de
iluminat pentru grădină, tuburi luminoase pentru
iluminat.
12. Trotinete (vehicule).
14. Coliere (bijuterii), brățări realizate din textile
brodate (bijuterii)ș pandantive (bijuterii), ceasuri,
lanțuri (bijuterii), cercei, bijuterii, brelocuri.
16. Tablouri (picturi), cu sau fără ramă.
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20. Perne personalizate, coșuri pentru copii /
leagăne, elemente mobile (decorațiuni), produse
de mobilier.
21. Căni personalizate cu poze și mesaje, vaze,
diofuzoare de uleiuri.
25. Tricouri personalizate, îmbrăcăminte.
28. Jucării pentru copii, puzzle-uri, păpuși, jocuri
de societate.
35. Publicitate și marketing, servicii de comerț cu
produsele din clasele 9, 11, 12, 14, 16, 20, 21,
25, 28.

───────

(210) M 2022 05999
(151) 31/08/2022
(732) ELATIM INDUSTRIAL SRL, STR.

CPT. VALER DUMITRESCU
32, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Grădina cu trandafiri

(531) Clasificare Viena:
05.05.01; 07.03.11; 07.03.12; 26.13.01;
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

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

35. Publicitate, publicitate online, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, organizarea și administrarea afacerilor,
lucrari de birou, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, servicii de comenzi online, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare.
43. Închiriere de săli pentru evenimente sociale,
inchirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea corturilor, închirieri de
mobilier.

───────

(210) M 2022 06000
(151) 31/08/2022
(732) EVOLUTION PREST SYSTEMS

SRL, BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR.
20, BL. 2T, SC. 1, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 032463,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT NR. 68, ETAJ 2,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040558,
ROMANIA

(540)
MOBIX

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

12. Scutere cu autobalans, scutere electrice cu
autobalans, monocicluri cu autobalans, biciclete,
biciclete electrice, triciclete pentru livrări /
tricicluri de transport, maşini fără şofer (maşini
autonome), scutere de mobilitate, mopeduri,
scutere, motociclete, trotinete (vehicule),
vehicule cu comandă de la distanţă, altele decât
jucăriile, maşini robotizate, ataşe, remorci pentru
transportarea bicicletelor, remorci, triciclete,
vehicule electrice, vehicule de deplasare pe
uscat, în aer, pe apă sau pe calea ferată, scaune
cu rotile, vehiculele pentru toate tipurile de teren,
scutere acvatice (ambarcațiuni individuale),
vehicule de zăpadă, vehicule pentru teren
mlăștinos.
35. Regruparea în beneficiul terților, a unei
game diverse de produse, cum ar fi scutere
cu autobalans, scutere electrice cu autobalans,
monocicluri cu autobalans, biciclete, biciclete
electrice, triciclete pentru livrări/tricicluri de
transport, maşini fără şofer (maşini autonome),
scutere de mobilitate, mopeduri, scutere,
motociclete, trotinete (vehicule), vehicule cu
comandă de la distanţă, altele decât jucăriile,
maşini robotizate, ataşe, remorci pentru
transportarea bicicletelor, remorci, triciclete,
vehicule electrice, vehicule de deplasare pe
uscat, în aer, pe apă sau pe calea ferată, scaune
cu rotile, vehiculele pentru toate tipurile de teren,
scutere acvatice (ambarcațiuni individuale),
vehicule de zăpadă, vehicule pentru teren
mlăștinos (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vizualizeze și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel de
servicii pot fi furnizate de magazine de vânzare
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cu amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de comerț în spațiu fizic
și/sau online, cu amănuntul și/sau cu ridicata
a produselor proprii și ale terților, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerț cu amănuntul, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2022 06001
(151) 31/08/2022
(732) ASOCIAŢIA AIKON, STR.

CRINULUI, NR. 36, AP. 1, SAT
DUMBRĂVIȚA, JUDEȚ TIMIȘ,
COMUNA DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

MOTO AIKON

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 03.07.24;
03.07.17; 26.01.03

(591) Culori revendicate:rosu , visiniu, gri,
negru, alb

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

36. Coordonarea evenimentelor de strângere
de fonduri caritabile, coordonarea activităților
de strângere de fonduri caritabile, strângere de
fonduri și sponsorizare financiară, organizare de
finanțări pentru proiecte umanitare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, coordonare
de evenimente educative, servicii culturale,
activități culturale, furnizare de activități



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
31/08/2022

culturale, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de activități culturale, ateliere
organizate în scopuri culturale, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de activități de recreere în grup,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de manifestaţii publice în scop
cultural şi/sau educaţional, organizarea şi
susţinerea de dezbateri în scop cultural şi/sau
educaţional, organizarea de competiţii în scopuri
culturale, informaţii referitoare la educaţie,
servicii educaţionale, informaţii despre educaţie,
servicii de instruire, organizarea competiţiilor
(educaţionale sau de divertisment), servicii
educaționale de sprijin, organizarea de curse
cu motociclete, instruire pentru motocicliști,
publicare de materiale educative, publicare de
materiale educative tipărite, publicare și editare
de materiale tipărite, publicarea de materiale
multimedia online, publicare de materiale tipărite
în domeniul educativ, furnizare de cursuri
educaționale, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, furnizare de
înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de
pe internet, publicare electronică de texte și
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
pe internet, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau
de pe internet, nedescărcabile, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale
personale, furnizarea de tutoriale online,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale.

───────

(210) M 2022 06002
(151) 31/08/2022
(732) EGS SYSTEM S.R.L., STR. CAROL

KNAPPE NR. 89, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EGS SYSTEM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază și
protecție, servicii de pază pentru infrastructuri,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii de pază pentru infrastructuri prin sisteme
de monitorizare la distanță.

───────
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(210) M 2022 06003
(151) 31/08/2022
(732) CLINICA IMPLANT ELADENT

SRL, STR. PROLETARULUI
NR. 9, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

est. 2010 IMPLANT ELADENT
Healthy Teeth DENTAL &

FACIAL AESTHETICS CLINIC

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01

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

44. Servicii stomatologice, servicii de ortodonție.
───────

(210) M 2022 06004
(151) 31/08/2022
(732) PENTRU RULOTE SRL, STRADA 1

DECEMBRIE, NR. 11, BLOC B, SC.
2, JUDEȚ ARAD, LIPOVA, 315400,
ARAD, ROMANIA

(740) DRAGOMIR INDUSTRIAL
PROPERTY SRL, STR. NICULAE
SEBE, NR. 5, BL. S24, AP. 21,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030405,
ROMANIA

(540)

LONG LIFE

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17;
24.17.08

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

9. Invertoare (electricitate), controlere pentru
invertoare, invertoare cc/ca, invertoare de
frecvență (electronice), invertoare pentru
alimentarea cu energie, invertoare fotovoltaice.
12. Rulote, acoperișuri pentru rulote, spoilere
pentru rulote, rulote de camping, rulote de
camping (vehicule recreative), aparate de
orizontalizare pentru rulote, pick-upuri cu rulote
montate pe platformă (vehicule de agrement).
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate
și reclamă, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate prin bannere, publicitate și marketing,
publicitate în cinematografe, publicitate prin
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corespondență, publicitate în reviste, publicitate
pentru ascensoare, promovare (publicitate) de
călătorii, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate și marketing, marketing
promoțional, marketing direct, marketing afiliat,
marketing digital, campanii de marketing, servicii
de marketing, marketing pe internet, marketing
de referință, marketing pentru evenimente,
marketing folosind influenceri.

───────

(210) M 2022 06005
(151) 31/08/2022
(732) SORIN GABRIEL DUMITRACHE,

STR. PRIVIGHETORILOR NR. 18,
JUDEȚ ILFOV, MAGURELE, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ROM CONTAINER

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.11.05; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, negru, roșu,
galben, albastru

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

6. Construcții metalice, console metalice
(construcții), magazii (construcții) metalice,
voliere metalice (construcții), dolii metalice
(construcții), piscine (construcții metalice),
construcții metalice prefabricate, bazine
(construcții metalice), marchize metalice
(construcții), cadre metalice (construcții),
căptușeli metalice (construcții), construcții
mobile metalice, construcții metalice
transportabile, construcții metalice deplasabile,
materiale metalice pentru construcții,
unelte metalice pentru construcții, placări
(metalice) pentru construcții, armături metalice
pentru construcții, structuri metalice pentru
construcții, șarpante metalice pentru construcții,

îmbrăcăminte pentru construcții metalice, grinzi
(metalice) pentru construcții, grinzi de construcții
(metalice), construcții cu structuri metalice,
luminatoare (metalice) pentru construcții, piese
metalice de racord (pentru construcții), materiale
metalice pentru edificare și construcții, seturi
de asamblare pentru construcții metalice
prefabricate, plăci metalice de căptușit
pereții pentru construcții, ferestre luminatoare
(metalice) pentru utilizare în construcții, piese
turnate din aliaje metalice pentru construcții,
corniere metalice pentru rigips (materiale de
construcții), reazeme pentru poduri (materiale
de construcții) metalice, materiale refractare
metalice arse (material de construcții), cupole
de iluminare metalice (structuri) folosite la
construcții, cadre (metalice) de luminatoare
pentru utilizare în construcții, canale metalice de
fum destinate utilizării în construcții, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă de
foi, materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, conducte de descărcare (metalice)
pentru instalații de construcții, construcții
metalice mobile (portabile) echipate cu instalații
sanitare, componente de construcții (metalice)
sub formă de plăci, plăci de construcții (metalice)
cu proprietăți de izolare, construcții metalice
prefabricate, construcții mobile confecționate
în special din metal, locuințe mobile (clădiri
transportabiile) din metal, magazii (construcții)
metalice, structuri modulare metalice, structuri
și construcții metalice transportabile, adăposturi
(structuri metalice) pentru construcții, adăposturi
confecționate din prefabricate metalice izolante,
adăposturi confecționate în principal din
materiale metalice, adăposturi din metal,
adăposturi metalice pentru depozitare, cabine
din metal, cabine portabile din metal, case
transportabile din metal, chioșcuri (structuri din
metal), locuințe mobile (clădiri transportabile)
din metal, containere, articole de transport
și ambalare din metal, containere cu cârlige
pentru ridicat din metal, containere de depozitare
din metal, containere din metal (depozitare
transport), containere din metal pentru transport,
containere de gunoi metalice de uz industrial
(bene), cutii de colecta (metalice), cutii din
metal, construcții metalice mobile (portabile)
echipate cu instalații sanitare, componente
de construcții (metalice) sub formă de plăci,
plăci de construcții (metalice) cu proprietăți
de izolare, module metalice transportabile,
structuri metalice transportabile, construcții
metalice transportabile, palete metalice de
transport, construcții din metal transportabile,
structuri transportabile din metal, cabine
metalice insonorizate, transportabile, structuri și
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construcții metalice transportabile, depozite din
metal.
7. Transportoare (mașini), mașini transportoare,
mașini de transport, transportoare cu role,
transportoare și benzi rulante, mașini
transportatoare cu role.
11. Toalete transportabile, containere frigorifice
pentru transport.
12. Remorci pentru transport, scutere (pentru
transport), camioane pentru transport,
transportoare de paleți, vehicule și mijloace de
transport, remorci pentru transportul de utilaje,
vehicule terestre și mijloace de transport.
19. Construcții transportabile, nemetalice,
sere transportabile nemetalice, vestiare
transportabile nemetalice, cabine insonorizate
nemetalice, transportabile, structuri și construcții
nemetalice transportabile.
20. Palete de transport, nemetalice, containere
nemetalice pentru transport.
35. Furnizare de informații în materie de comerț
privind construcțiile metalice.
37. Reparații de containere de transport,
reparații de containere de transport, lucrări
de etanșeizare (construcții), lucrări de reparații
în construcții, supraveghere a lucrărilor de
construcții, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, lucrări de construcții de inginerie
civilă, lucrări de construcții subterane legate
de cablare, consultanță în domeniul supervizării
lucrărilor de construcții, servicii de gestiune
a lucrărilor de construcții, instalare de schele
pentru construcții și platforme pentru lucrări
și construcții, lucrări de construcții subterane
legate de cablajele electrice, lucrări de construcții
subterane legate de pozarea drenurilor, lucrări
de construcții subterane cu privire la conducte,
lucrări de construcții subterane legate de
instalații sanitare, lucrări de construcții subterane
legate de canale de scurgere, furnizare de
informații pentru construcții, referitoare la lucrări
publice, lucrări de construcții subterane legate
de magistrală de alimentare cu apă, lucrări
de construcții subterane legate de conductele
de alimentare cu gaz, lucrări de construcții
subterane legate de magistrală de alimentare
cu gaz, lucrări de construcții subterane legate
de țevile de alimentare cu apă, supravegherea
pe șantier a construcțiilor constând în lucrări de
inginerie civilă.
39. Depozitarea mărfurilor, servicii de
depozitare, depozitare de containere, transport,
transport terestru, transportul pasagerilor,
transport rutier, organizarea transportării,
transport de autovehicule, transport de alimente,

logistică de transport, transport de pasageri,
transport de containere, transport de călători,
transport cu autocisterne, servicii de transport,
transport de deșeuri, transport de vehicule,
transport de marfă, transport de mărfuri,
transport de bagaje, transport cu camionul,
transport și depozitare, transportare de mărfuri,
organizarea transportului combustibililor,
organizarea serviciilor de transport, transport
terestru de mărfuri, transport terestru
de marfă, transport rutier de mărfuri,
servicii de hamali (transport), transportul
călătorilor cu autobuzul, servicii pentru
transportul bagajelor, transportul și depozitarea
gunoiului, organizarea transportului de mărfuri,
organizarea transportului de colete, informații
în domeniul transportului, transport și livrare
de bunuri, transport de călători în taxi,
transport frigorific de produse reci, transportarea
mobilierului terților cu camioanele, închirieri de
transportatoare de mașini, servicii de transport
rutier de marfă, transport cu vehicule grele de
marfă, închiriere de containere de depozitare,
închiriere de containere pentru mărfuri, servicii
de închirieri de containere, ambalare de produse
în containere, depozitare de containere și de
mărfuri, transportul containerelor de marfă cu
camionul.
43. Închiriere de construcții transportabile,
închiriere de clădiri modulare transportabile,
închiriere de construcții transportabile, închiriere
de clădiri modulare transportabile.

───────

(210) M 2022 06006
(151) 31/08/2022
(732) SC BUD INVEST SRL, STR.

ŞTEFAN CEL MARE, NR.28,
JUDETUL BACAU, BACAU,
600360, BACĂU, ROMANIA

(540)
MANKO

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

14. Bijuterii, diamante, brăţări (bijuterii), broşe
(bijuterii), lanţuri (bijuterii), coliere (bijuterii),
inele (bijuterii), ace (bijuterii), perle (bijuterii),
medalioane (bijuterii), pietre preţioase, cutii de
prezentare pentru bijuterii.
35. Publicitate, servicii de publicitate pentru
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la bijuterii,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bijuterii, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, administrarea vânzărilor, administrație
comercială, administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2022 06007
(151) 31/08/2022
(732) ŞTEFAN -CĂTĂLIN STAN,

STR. LEHLIU NR.7, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

EVA LASER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.11.12

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

44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii oferite de saloane de frumuseţe,
saloane de coafură, servicii de coafor, servicii
de frizerie, servicii de bărbierie, servicii
pentru îngrijirea părului, servicii de tratamente
cosmetice pentru păr, îngrijire cosmetică pentru
persoane, îngrijiri de igienă și frumusețe,
servicii de manichiură, servicii de pedichiură,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, consultanță cu privire la frumusețe,
furnizare de informații despre servicii ale
saloanelor de frumusețe. servicii de epilare cu
laser, serrvicii de tratament cosmetic cu laser
pentru piele, servicii de tratament cosmetic al
tatuajelor, cu laser, servicii medicale, furnizare

de terapii cu laser pentru tratarea afecțiunilor
medicale.

───────

(210) M 2022 06008
(151) 31/08/2022
(732) ANDREI COSTEL, STR.

GAROFITEI NR. 5, JUDEȚUL
ILFOV, CHITILA, ILFOV, ROMANIA
MIRCEA-IULIAN DRAGOMIR,
STR. DUZILOR NR. 87BIS.,
JUDEȚUL ILFOV, CHITILA, ILFOV,
ROMANIA
DANA-ELISABETA MARTINAS,
VICTORIEI NR. 117, JUDEȚUL
ILFOV, CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
POCCO

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

3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
ingrijirea dintilor, parfumuri, uleiuri esentiale,
preparate de albire si alte substante de spalare,
preparate de curatare, lustruire, degresare si
abrazive, hartie abraziva, abrazivi, adezivi pentru
fixarea parului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
lotiuni dupa ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, sapun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambra (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), sapun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaleta), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esentiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenta de badiana, balsamuri, altele
decat pentru scopuri medicale, saruri de baie,
nu cele pentru scopuri medicale, preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
coloranti pentru barba, masti de infrumusetare,
ulei de bergamot, saruri de albire, soda
de albire, preparate de albire (decoloranti)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranti) pentru scopuri casnice, spray-
uri pentru improspatarea respiratiei, benzi
pentru improspatarea respiratiei, preparate
pentru improspatarea respiratiei pentru igiena
personala, şervetele pentru bebelusi impregnate
cu preparate de curatare, basma (nuantator
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cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prajituri (uleiuri esentiale), calupuri
de sapun de toaleta / calupuri de sapun,
aer comprimat presurizat pentru curatare
si desprafuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curatare pentru scopuri
casnice, creta de curatare, preparate de
curatare, preparate pentru curatarea protezelor
dentare, substante de curatat pentru igiena
personala, nemedicinale, lapte demachiant
pentru ingrijire, bucati de panza impregnate cu
detergent pentru curatare, ceara de cizmarie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranti pentru toaleta, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe, spalate), preparate pentru indepartarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru bai, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru ingrijirea
pielii, coloranti cosmetici, preparate cosmetice
pentru slabit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, betisoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vata din
bumbac pentru scopuri cosmetice, creme pentru
articolele din piele / ceruri pentru articolele
din piele, abtibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanti, altii decat cei utilizati in
procese de fabricare, geluri de albire a dintilor,
paste de dinti, nemedicinale, produse pentru
lustruirea dintilor, sapun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru
animale de companie, preparate depilatoare /
depilatoare, ceara depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenti,
altii decat cu utilizare in procesele de fabricare
si in scopurile medicale, diamantina (abraziva),
preparate de dus pentru igiena personala sau
folosite ca deodorant (articole de toaleta),
şampoane uscate, preparate de curatare uscata,
agenti de uscare pentru masini de spalat
vase, apa de colonie, hartie cu smirghel,
şmirghel panza, şmirghel, uleiuri esentiale de
lemn de cedru, uleiuri esentiale de lamaie,
uleiuri esentiale de citron, esente eterice, uleiuri
esentiale / uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spalarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprancene, creioane pentru sprancene, balsam
pentru tesaturi, gene false, unghii false, arome
pentru bauturi (uleiuri esentiale), produse pentru
indepartarea cerii de pe pardoseala (preparate
de degresare), ceara pentru pardoseala, arome
alimentare (uleiuri esentiale), preparate pentru
fumigatie (parfumuri), apa micelara, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pasta

de dinti, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, şervetele antitransfer
de culoare, şervetele antistatice pentru uscator,
ulei de gaultheria, geraniol, ţesatura din
fibra de sticla (tesatura abraziva), grasimi
pentru scopuri cosmetice, preparate pentru
slefuit / preparate pentru ascutit, lotiuni de
par, nemedicinale, nuantatoare de par /
coloranti pentru par, preparate pentru ondularea
parului / preparate de ondulare pentru par,
fixativ pentru par, lotiuni pentru par, preparate
pentru indreptarea parului, heliotropina, henna
(nuantator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tamaie, lonona (parfumerie),
ulei de iasomie, apa de javel / hipoclorit de
potasiu, betisoare parfumate, preparate pentru
indepartarea lacului, albastreala pentru rufe,
inalbitor de rufe/ preparate pentru albirea
rufelor, balsam de rufe, preparate de inmuiere
a rufelor/ preparate pentru inmuierea rufelor,
produse pentru spalarea rufelor, , apa de
lavanda, ulei de lavanda, preparate pentru
albirea articolelor din piele, cenusa vulcanica
pentru curatare, preparate pentru curatarea
tapetului, soda cristalizata, pentru curatare,
ceara pentru pardoselile din parchet, lapte de
var creta, lichide pentru curatarea parbrizului,
conservanti articole din piele (lustruire) /
conservanti pentru articolele din piele, (lustruire),
preparate pentru stralucirea frunzelor plantelor,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
lotiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru indepartarea
machiajului, machiaj, pudra pentru machiaj,
mascara, geluri pentru masaj, altele decat
cele pentru scopuri medicale, lumanari de
masaj pentru scopuri cosmetice, esenta de
menta (ulei esential), menta pentru parfumerie,
ceara pentru mustata, apa de gura, nu cea
pentru scopuri medicale, mosc (parfumerie),
lac de unghii / vopsea de unghii, preparate
pentru ingrijirea unghiilor, abtibilduri pentru
unghii, solutii pentru indepartarea lacului de
pe unghii / solutii pentru indepartarea, vopselei
de pe unghii, solutii de neutralizare pentru
ondularea permanenta, ceara antiderapanta
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentina pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curatare, uleiuri pentru parfumuri si
arome, uleiuri pentru toaleta, preparate pentru
indepartarea vopselii, paste pentru curele de
ascutit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselina
rectificata pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobila si pardoseli,
praf de lustruit / pasta de lustruit bijuterii,
preparate de lustruire, ceara de lustruit, creme
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de lustruit, hartie de lustruit, pietre de lustruit,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), piatra ponce, scoarta de quillaia
pentru spalat, ulei de trandafir, preparate
pentru indepartarea ruginii, saculeti pentru
parfumarea lenjeriei, safrol, şmirghel / panza
abraziva, hartie abraziva / glaspapir, lemn
parfumat, apa parfumata, solutii de degresare, ,
şampoane, nemedicinale, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru, ingrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru ingrijire), pietre
pentru ras (astringenti), sapun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru stralucire
(lustruit), crema pentru pantofi, ceara pentru
pantofi, crema de ghete, ceara de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea /
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
sapun, sapun pentru stralucirea textilelor, sapun
pentru perspiratia piciorului, soda caustica,
solutii pentru indepartarea petelor, glazura de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe / amidon
pentru spalat rufele, preparate pentru bronzare
(produse cosmetice), preparate pentru protectia
solara, ceara pentru croitorie, pudra de talc,
pentru toaleta, benzi pentru albirea dintilor,
terpene (uleiuri esentiale), şervetele impregnate
cu lotiuni cosmetice, şervetele impregnate
cu preparate pentru demachiere, apa de
toaleta, preparate de toaleta, nemedicinale,
piatra tripoli pentru lustruire, terebentina pentru
degresare, preparate pentru desfundarea tevilor
de scurgere, solutii vaginale pentru igiena
personala sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru indepartarea vemisului, sclipici pentru
corp, benzi duble autoadezive pentru ochi,
sprayuri cu efect de racire pentru scop cosmetic,
masti de unica folosinta incalzite cu abur, pentru
alte scopuri decat cele, medicale, pastile de
detergent pentru masini de preparat cafea,
pansamente pentru reconstructia unghiilor,
topituri de ceara (preparate de parfumare),
ştampile de machiaj, umplute, uleiuri esentiale
pentru aromaterapie, infuzii pentru baie in scop
cosmetic, masti sub forma de folie pentru
scopuri cosmetice, lotiuni tonice pentru scopuri
cosmetice, creme pe baza de uleiuri esentiale
pentru aromaterapie.
9.  Aparate si instrumente utilizate in stiinta,
de cercetare, nautica de navigatie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuala, optica,
cantarire, masurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare si invatare, aparate si instrumente
pentru conducerea, distributia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distributiei sau utilizarii energiei

electrice, aparate si instrumente pentru
inregistrarea, transmiterea, si reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descarcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinii, compact-discuri, dvd-
uri si alte suporturi de inregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care functioneaza
cu fise, case de marcat, masini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor si calculatoare, computere si dispozitive
periferice pentru computere, software pentru
computere, costume pentru scufundari, masti
pentru scufundari, dopuri de urechi pentru
scufundari, clesti de nas pentru scufundari
sau inot, manusi pentru scufundari, aparate
de respirat pentru inot 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, masini de adunat, antene,
aerometre, aparate de analiza a aerului,
sonerii de alarma, electrice, alarme, alcoolmetre,
alidade, altimetre, ampermetre, amplificatoare,
tuburi de amplificare / supape de amplificare,
anemometre, (film de) desene animate, baterii
anodice / baterii de inalta tensiune, anozi, roboti
telefonici, ochelari anti-orbire, dispozitive anti-
interferenta (electricitate), sisteme de avertizare
anti-furt, anticatozi, apertometre (optica),
corpuri de iluminat (electricitate), manusi din
azbest pentru protectia impotriva accidentelor,
imbracaminte din azbest pentru protectia
impotriva incendiilor, ecrane de protectie din
azbest pentru pompieri, aparate si instrumente
pentru astronomie, receptoare audio si video,
interfete audio, mixere audio, aparatura didactica
audiovizuala, bancomate (atm), instrumente de
azimut, monitoare pentru bebelusi, cantare
pentru bebelusi, genti adaptate pentru laptopuri,
cantare (balante romane) / balante (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cantare de
baie, baterii, electrice, pentru vehicule /
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
de aprindere, baterii, electrice, baterii pentru
tigarile electronice, recipiente pentru baterii /
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii / cutii pentru acumulatoare, incarcatoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (inregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de bransament (electricitate),
aparate pentru respiratie subacvatica, aparate
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pentru respiratie, cu exceptia celor pentru
respiratia artificiala, veste anti-glont, lacate
electronice, imbracaminte anti-glont, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
masini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare
pentru utilizare in laborator, rigle gradate
pentru tamplari, suporturi pentru placute
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate si instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, intrerupatoare cu celula
(electricitate) / reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, incarcatoare
pentru acumulatoare electrice, incarcatoare
pentru tigarile electronice, statii de incarcare
pentru vehiculele electrice, instrumente pentru
verificarea francarii / instrumente pentru
verificarea, timbrarii corespondentei, aparate si
instrumente folosite in chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanta),
aparate de cromatografie pentru utilizare
in 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
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de

ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
consensatoare (capacitoare) / capacitoare,
conductoare, electrice, brăţări inteligente
(instrumente de măsurare), conexiuni pentru
liniile electrice, conectori (electricitate), lentile
de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare /
aparate de măsură, cuploare (echipament de
procesare a datelor), cuploare, electrice /
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator) / cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, diafragme
(acoustica), diafragme pentru aparate stiintifice,
diafragme (fotografie), masini de dictare dictating
machines, aparate de difractie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, statii
meteorologice digitale, asistenti personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decat cele pentru iluminat /
tuburi, electrice de evacuare, altele decat
cele pentru iluminat, unitati de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
masurarea distantei, aparate de inregistrare a
distantei / aparate pentru inregistrarea distantei,
aparate de distilare pentru scopuri stiintifice,
cutii de distributie (electricitate), panouri de
distributie (electricitate), console de distributie
(electricitate), masti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru
caini, sonerii electrice pentru usi, dozatoare /
dozimetre, tonuri de apel descarcabile
pentru telefoanele mobile, fisiere de muzica
descarcabile, fisiere de imagini descarcabile,
grafice descarcabile pentru telefoanele mobile,
uscatoare pentru fotografii / stative pentru
fotografii, instrumente de masurat pentru
croitorie, stative de uscare (fotografie), aparate
de uscare pentru tipariturile fotografice, conducte
(electricitate), dvd playere, dinamometre, dopuri
de urechi pentru scufundatori, aparate pentru
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editarea filmelor cinematografice, ceasornice cu
nisip (clepsidre), dispozitive pentru iluminarea
oualor, tuburi de protectie pentru cablurile de
electricitate, materiale pentru retelele electrice
(fire de sarma, cabluri), şine electrificate
pentru montarea spoturilor, garduri electrificate,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanta a macazurilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanta a semnalelor,
bobine electromagnetice, pixuri electronice
(unitati de afisare vizuala), agende electronice,
traducatoare electronice de buzunar, etichete
electronice pentru produse, panouri informative
cu afisaj electronic, publicatii electronice,
descarcabile, cititoare de carti electronice, zgarzi
electronice pentru dresarea animalelor, sisteme
electronice de control al accesului pentru usile
cu interblocare, unitati de efecte electrice si
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanta,
partituri muzicale electronice, descarcabile,
afisaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, bratari de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de marit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumina), oculare, instrumente care contin
oculare, ochelari de protectie, facsimile, aparate
pentru fermentare utilizate in laborator, cabluri
cu fibra optica, aparate pentru taierea filmelor,
filme, expuse, filtre pentru mastile respiratorii,
filtre pentru utilizare in fotografie, filtre
pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
masuratoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, batatoare de
stins incendiile, scari de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, masini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendile, paturi ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru blit (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
blituri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceata, neexplozive,
aparate de analiza a alimentelor, cadre
pentru transparenta fotografica, frecventmetre,
cuptoare pentru utilizare in laboratoare /
etuve pentru utilizare in laboratoare, mobilier
special conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
sigurante, cristale de galena (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil / contoare de benzina,
gazometre (instrumente de masurare), aparate
de masurare, aparate de satinare pentru
tipariturile fotografice, centuri cu greutati pentru
scafandri, casti pentru comunicare la distanta,

senzori de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutatoare la ridicat
greutati, dispozitive de semnalizare pentru
manat vitele, videoproiectoare, chei criptografice
descarcabile pentru primit si cheltuit cripto active,
portofele electronice descarcabile, terminale
pentru carduri de credit, pasapoarte biometrice/
pasapoarte electronice, carti de identitate
biometrice, sisteme de pozitionare globala (gps),
manusi de protectie impotriva accidentelor,
manusi pentru scafandri, manusi de protectie
impotriva razelor x de uz industrial, ochelari
de protectie pentru sporturi, grilaje pentru
baterii, dictionare electronice portabile, kituri
hands-free (maini libere) pentru telefoane,
casete pentru curatarea capului (de inregistrare),
casti de protectie pentru sporturi, casti de
radio, aparate pentru reglarea caldurii, aparate
heliografice, dispozitive de marcare a tivului,
aparate de inalta frecventa, suporturi pentru
bobine electrice, holograme, difuzoare sirena,
roboti umanoizi cu inteligenta artificiala pentru
utilizare in cercetare stiintifica, hidrometre,
higrometre, fire de identificare pentru cablurile
electrice, mantale de identificare pentru cablurile
electrice, carduri de identitate, magnetice,
dispozitive de pornire, electrice, pentru pornirea
de la distanta / dispozitive, electrice pentru
pornirea de la distanta, incubatoare pentru
culturile bacteriene, indicatoare automate
pentru presiune joasa in anvelope, inductoare
(electricitate), detectoare cu infrarosu, circuite
integrate, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente) / carduri inteligente, (carduri cu
circuite integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfete
pentru calculatoare, invertoare (electricitate),
aparate de marcat fiscale, aparate de
ionizare, nu cele pentru tratarea aerului
sau apei, calibre (instrumente de masurare),
manse de comanda pentru calculatoare,
altele decat cele pentru jocurile video,
tonomate, muzicale / automate muzicale
actionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de jonctiune (electricitate),
mansoane de jonctiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tavi
de laborator, centrifuge de laborator, roboti de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cantare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice) / stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate si echipamente pentru salvarea vietii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
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pentru dezastre naturale, regulatoare de lumina,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumina, diode cu emisie de lumina (led ), balasturi
pentru iluminat, paratrasnete / eclatoare,
limitatoare (electricitate) incuietori, electrice,
lochuri (instrumente de masurare), indicatoare
de pierdere electrica, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unitati cu banda magnetica pentru calculatoare,
aparate de rezonanta magnetica (irm), nu cele
pentru scopuri medicale, magneti lupe (optica),
compasuri / busole marine, sonde marine
de adancime, trasatoare paralele (tamplarie),
geamanduri de marcare stalpi pentru antenele
fara fir instrumente matematice, masuri, aparate
pentru masurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de masurat, dispozitive de masurat,
electrice, sticlarie gradata, instrumente de
masurare, aparate pentru masurarea grosimii
pielii, linguri pentru masurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur , baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre / instrumente
de masura, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanta
parcursa pentru vehicule / inregistratoare
de kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspectia muncii, oglinzi (optica), telefoane
mobile / celulare / telefoane celulare, modemuri,
masini de numarat si sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decat cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri / suporturi pentru
mouse, protectii dentare pentru sporturi, aparate
si instrumente nautice, aparate de semnalizare
navala, sisteme de navigatie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigatie,
ace pentru pick-upuri / ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protectie impotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundatori si inotatori,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optica), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice / lampi optice, lentile
optice, instrumente si aparate optice, sticla
optica, fibre optice (filamente conductoare de
lumina), 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 usi,
periscoape, cutii petri, discuri de pick-up /

discuri de inregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate si instrumente pentru fizica, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
plansete topografice (instrumente topografice),
planimetre, placi pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere
media portabile, aparat de masurare cu
precizie, balante de precizie, conectori pentru
indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de masurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate, placi
de circuite imprimate, imprimante pentru utilizare
impreuna cu calculatoarele, prisme (optica),
sonde pentru scopuri stiintifice, procesoare
(unitati centrale de procesare) / unitati
centrale de procesare, (procesoare), ecrane
de proiectie, aparate de proiectie, dispozitive
de protectie impotriva accidentelor pentru uz
personal, dispozitive de protectie impotriva
razelor x, nu cele pentru scopuri medicale,
costume de protectie pentru aviatori, casti de
protectie, masti de protectie, nu pentru scopuri
medicale, casti de protectie pentru sporturi,
folii de protectie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protectie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de masurare) t, 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 siguranta pentru
traficul feroviar, aparate pentru masurarea
distantelor / telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului , pick-upuri, articole de
imbracaminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranta reflectorizante ,
refractometre , refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalatii electrice
pentru controlul de la distanta al operatiunilor
industriale , dispozitive pentru control de
la distanta, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuse de cerneala, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare , pedale
wah-wah, instrumente de masurare a inaltimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiectia
tastaturilor virtuale, paturi de supravietuire barci
de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureti pentru casti manusi
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bila pentru calculator (trackball), emoticoane
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descarcabile pentru telefoane mobile, roboti
pentru teleprezenta , termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (oled), diode
emitatoare de lumina cu puncte quantice (qled),
pipete pentru masurare, altele decat de uz
medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadable , torte
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
si nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub forma de casti de protectie , rezistente,
electrice, masti de protectie respiratorie
pentru purificarea aerului, masti de respiratie,
altele decat cele pentru respiratia artificiala,
manechine de resuscitare (materiale didactice),
simulatoare pentru invatarea tehnicilor de
resuscitare, retorte, suporturi pentru retorte ,
contoare de rotatie, reostate, casti (toci)
pentru echitatie , masuratoare pentru inele
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apa, rigle (instrumente de masurare), linii
(instrumente de masurare), zaharometre, plase
de siguranta / plase de salvare, prelate de
protectie, centuri de siguranta, altele decat
cele pentru scaune de vehicule si echipamente
sport, salinometre, aparate de navigatie prin
satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliti pentru scopuri stiintifice, cantare, cantare
analizoare de greutate, scanere (echipamente
de procesare a datelor), diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravura, calibre pentru
suruburile cu filet, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare), roboti de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanti, mansoane pentru cablurile electrice,
incaltaminte de protectie impotriva accidentelor,
iradierii si incendiilor, declansatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc / lunete telescopice
pentru armele de foc, sonerii de
semnalizare, lampi 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 si controlul
vehiculelor, sirene, huse pentru laptopuri,
calibre culisante, proiectoare de diapozitive /
aparate cu proiectie prin transparenta,
rigle de calcul, aparate pentru masurarea
unghiurilor de inclinare / clinometre / indicatori
de, panta / inclinometre, inele inteligente,
ochelari inteligenti, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, detectoare de fum, tuburi cu oxigen,
baterii solare, panouri solare pentru producerea

de energie electrica, casti pentru sudori,
valve solenoid (comutatoare electromagnetice),
sonare, suporturi de inregistrare audio, benzi
de inregistrare audio, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de inregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, instrumente
de localizare a sunetului, linii de sondaj,
aparate si masini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanturi 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 viteza, aparate
de masurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteza pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bula de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protectia
impotriva incendiilor, vincluri pentru masurare,
echere pentru masurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru directie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanturi
topografice, aparate si instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distributie,
cutii de distributie (electricitate), intrerupatoare,
electrice, rigle in forma det (teuri) pentru
masurare, calculatoare tip tableta, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboti de invatare, protectii pentru dinti,
aparate de telecomunicatii sub forma de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmitatoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatura, etichete
indicatoare de temperatura, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente si masini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistica termica, supape termionice / tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subtire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de inregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de inregistrare a timpului),
brate de pick-up, cartuse de toner,
neumplute, pentru imprimante si fotocopiatoare,
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totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulatie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmitatoare de semnale
electronice, transmitatoare (telecomunicatii),
seturi de transmisie (telecomunicatii),
placi transparente (fotografie) / diapozitive
(fotografie), transpondere, triode, trepiede
pentru aparatele de fotografiat, urinometre,
unitati flash usb, manometru de vid, tuburi de
vid (radio), variometre, radiouri pentru vehicule,
triunghiuri de avertizare a avarierii vehiculului,
verniere, aparate de inregistrare video, casete
video, casete cu jocuri video, ecrane video,
telefoane video, monitoare video pentru
bebelusi, casete video, vizoare, fotografice, casti
de realitate virtuala, viscozimetre, viziere pentru
casti, regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protectie impotriva supratensiunii,
voltmetre, masini de vot, placute pentru circuite
integrate, statii radio portabile (walkie-talkie), tavi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmarire a activitatii, calculatoare purtabile,
monitoare de afisare video purtabile, poduri-
bascule, cantare, instrumente si aparate de
cantarire, greutati, alarme cu fluier, conuri de
vant pentru indicarea directiei vantului, conectori
de doza (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice,
masti de protectie pentru muncitori, suporturi
de odihna pentru incheieturile mainilor 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 decat cele pentru scopuri
medicale, aparate si echipamente de producere
a razelor x, altele decat cele pentru uz,
medical, huburi de automatizare domestica,
huburi pentru case inteligente, seturi de date,
inregistrate sau descarcabile, aparate de afisaj
in campul vizual, pentru vehicule, difuzoare
inteligente, dispozitive de blocare biometrice,
bile extinctoare, difuzoare purtabile, dispozitive
portabile de masurare a prafului ultrafin,
telefoane inteligente pliabile, lanterne pentru
telefoane inteligente, scanere 3d, difuzoare sub
forma de straturi subtiri, microfoane cu difuzor
fara fir, scanere (aparate) pentru diagnosticarea
autovehiculelor, costume haptice, altele decat
de uz medical, inele luminoase de selfie
pentru telefoane inteligente, incarcatoare pentru
telefoane mobile, protectii de ecran pentru
telefoane mobile, semnale (luminoase) de
avertizare, semnale (luminoase) de siguranta,
suporturi inelare pentru telefoane mobile,
suporturi inelare pentru telefoane mobile, seturi

de casti cu microfon, seturi de casti cu microfon
pentru jocuri video, programe de calculator
descarcabile pentru tranzactii cu criptomonede
folosind, tehnologie blockchain, aparate de
electroliza pentru laborator, generatoare de gaz
pentru calibrare, aparate de testare a laptelui
matern, altele decat pentru uz medical sau,
veterinar, incarcatoare portabile, amplificatoare
pentru servomotoare, dispozitive electronice
de control pentru servomotoare, computere
cuantice, controlere de interfata digitala pentru
instrumente muzicale cu rol de interfete audio,
bioreactoare de laborator, bioreactoare de
cultura celulara pentru cercetare stiintifica,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile si
telefoane mobile inteligente, suporturi pentru
telefon in interiorul autovehiculului, dispozitive
de afisare montate pe cap, imprimante portabile
fara fir pentru laptopuri si dispozitive mobile,
ochelari de corectare a daltonismului, carcase
pentru lentile de contact incorporand functii de
curatare cu ultrasunete, airbaguri de siguranta
pentru protectie la cazaturi, casti neuronale,
altele decat pentru scopuri medicale , difuzoare
portabile, etiloteste, suporturi cu functie de
racire pentru laptopuri, ventilatoare pentru racire
la interiorul computerelor, pedale de chitara,
pentru efecte, softuri descarcabile ca dispozitive
medicale (samd), scaune de evacuare, covorase
de bord pentru sustinerea telefoanelor mobile si
telefoanelor inteligente, dispozitive de comanda
si control pentru servomotoare, masti de praf
cu functie de purificare a aerului, actuatoare
electrice, actuatoare electrice liniare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
si de uz sanitar, arzatoare cu acetilena,
generatoare de acetilena, torte cu acetilena,
aparate de odorizare a aerului, aparate de racire
a aerului, preincalzitoare de aer, uscatoare cu
aer, instalatii de filtrare a aerului, aparate de
aer conditionat pentru vehicule, supape de aer
pentru instalatiile de incalzire cu abur, aparate si
masini de purificare a aerului, sterilizatoare de
aer, friteuze cu aer, instalatii de aer conditionat,
aparate de aer conditionat, arzatoare de alcool,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat) / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), duze anti-stropire
pentru robinete, aparate de filtrare pentru acvarii
incalzitoare pentru acvarii, lumini pentru acvarii
lampi cu arc, instalatii pentru transportul cenusei,
automate, autoclave, electrice, pentru gatit /
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutarie gratare cazi de baie, cazi de baie
pentru bai de sezut, fitinguri pentru baie, instalatii
pentru baie / instalatii sanitare pentru baie
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incalzitoare pentru pat, aparate pentru racirea
bauturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, paturi,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalatiile de
incalzire, cazane, altele decat componentele
masinilor, aparate de sterilizare a cartilor
suporturi pentru arzatoarele de gaz, aparate de
prajit painea / prajitoare de paine, masini de
facut paine, masini de copt paine, arzatoare
pentru lampi, arzatoare, felinare cu lumanari,
carbon pentru lampile cu arc, covoare incalzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de incalzire centralizata, candelabre,
canale de fum pentru cosuri, suflante pentru
cosurile de fum, lampioane chinezesti, fantani
de ciocolata, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalatii sanitare), articole de imbracaminte
incalzite electric, prajitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, masini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalatiilor de distilare,
incalzire sau racire), ustensile pentru gatit,
electrice, aragazuri / masini de gatit, aparate
si instalatii de gatit inele pentru gatit, plite
electrice, , cutii de racire, electrice / racitoare,
electrice, racitoare pentru cuptoare / cuve
de racire pentru cuptoare, instalatii de racire
pentru apa instalatii de racire pentru lichide,
masini si instalatii de racire, instalatii si
echipamente de racire, instalatii de racire
pentru tutun, lampi cu lumina rece, vane
(incalzire), , friteuze, electrice, dispozitive de
dezghetare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deseurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalatii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini directionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de racire si congelatoare
pentru depozitare in scopuri, medicale, lampi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultura hidroponica, recipienti termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de incalzit mainile cu alimentare la usb,
incalzitoare de cani cu alimentare la usb, aparate
pentru gatit cuscus, electrice, lampi standard/
lampi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumina, masini de ceata, aparate si instalatii de
incalzire prin pardoseala, umidificatoare, masini
electrice de facut lapte de soia, capsule de
cafea, goale, pentru aparate electrice de cafea,
distribuitoare electrice de bauturi, tuburi de
descarcare, pentru iluminat, electrice, aparate
de dezinfectare, aparate de dezinfectare pentru
scopuri medicale, coloane de distilare, aparate
de distilare , lanterne pentru scufundare,
emitatoare pentru irigatii cu picurare (fitinguri
pentru irigatii), aparate de uscare, aparate

de uscare pentru nutret si furaj / aparate
de uscare pentru furaj, aparate si instalatii
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalatiile de incalzire centralizata, hote
de extractie pentru bucatarii, fiare de calcat cu
abur pentru tesaturi, instalatii cu beculete pentru
decoratiuni festive / ghirlande luminoase pentru
decoratiuni festive, ventilatoare (aer conditionat),
ventilatoare (componente ale instalatiilor de aer
conditionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de incalzire, filamente pentru lampile electrice,
filtre pentru aerul conditionat, filtre pentru
apa potabila, şeminee, domestice, fitinguri,
formate, pentru cuptoare /fitinguri formate pentru
cuptoare, torte, cosuri de facla pentru utilizare
in industria petroliera, drumuri de fum pentru
cazanele de incalzire, instalatii de tras apa,
aparate de gatit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, incalziti electric, incalzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fantani, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prajirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele pentru
scopuri medicale, gratare de cuptor, cenusare
pentru cuptoare / cutii de cenusa pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalatiilor cu gaz) / epuratoare, (componente
ale instalatiilor cu gaz), arzatoare pe gaz,
boilere cu gaz, lampi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decat componentele masinilor,
arzatoare germicide, lampi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru incalzirea
lipiciului, uscatoare de par, aparate de uscare
a mainilor pentru bai, lanterne pentru cap /
lampi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, camine, acumulatoare de caldura,
regeneratoare de caldura, schimbatoare de
caldura, altele decat componentele masinilor,
pompe de caldura, pistoale cu aer cald,
incalzitoare pentru vitrine, incalzitoare pentru
bai, incalzitoare pentru vehicule, incalzitoare
pentru fiare, incalzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de incalzire, instalatii de
incalzire, instalatii de incalzire (apa) / instalatii
pentru incalzirea apei, cazane de incalzire,
aparate de incalzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazosi, aparate de incalzire, electrice,
elemente de incalzire, plite de incalzire, aparate
de incalzire pentru dezghetarea parbrizelor la
vehicule, filamente de incalzire, electrice, perne
cu incalzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale / pernute cu, incalzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de incalzire
si racire pentru distribuirea bauturilor calde si
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
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fitinguri pentru baie cu aer cald, resouri, sticle
cu apa calda, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de incalzire
centralizata, hidranti, aparate pentru hidromasaj,
masini si aparate de facut gheata, masini
de facut inghetata, incalzitoare cu imersie,
arzatoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, masini
de gatit (cuptoare), arzatoare de laborator,
lampi de laborator, carcase pentru lampi /
cupole pentru lampi, lampi pentru ochelari,
sticle pentru lampi, globuri cu lampa / globuri
pentru lampi, reflectoare pentru lampi, abajururi
pentru lampi, lampi electrice, lampi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spalatoriile textile / cazane pentru spalat,
uscatoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la gratarele in aer liber, supape pentru
controlul nivelului in rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
directie ale vehiculelor, difuzoare de lumina,
aparate de iluminat cu diode luminiscente (led),
instalatii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
aparate si instalatii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de craciun /
instalatii electrice pentru pomul de Craciun,
lumini pentru automobile / lumini de automobile,
aparate de incarcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prajitoare de malt,
generatoare de microbule pentru bai, cuptoare
cu microunde (aparate de gatit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalatii de
racire a laptelui, lampi pentru mineri, robinete
pentru tevile de apa / robineti pentru tevile
de apa, lumini pentru motociclete, aparate
de gatit multifunctionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, ţevi (componente
ale instalatiilor sanitare) /tevi de apa
pentru instalatiile sanitare, incalzitoare pentru
farfurii, incalzitoare de buzunar, instalatii de
polimerizare, masini de facut faina de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator , instalatii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (incalzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
masini si aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / racitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate si instalatii de refrigerare,

vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalatiile si tevile de apa sau gaz,
accesorii de reglare si de siguranta pentru
tevile de gaz, accesorii de reglare si de
siguranta pentru instalatiile de apa, accesorii
de reglare si de siguranta pentru instalatiile
de gaz, prajitoare, ţepuse pentru prajire, frigari
pentru prajire, aparate de prajire / plite pentru
fript (aparate de gatit) / gratare, (aparate de
gatit), rotisoare, lampi de siguranta, accesorii
de siguranta pentru instalatiile si tevile de
apa sau gaz, aparate si instalatii sanitare,
instalatii pentru sauna, reflectoare, cabine de
dus, dusuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, incalziti electric,
colectoare termice solare (incalzire), cuptoare
solare, masini de gatit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalatii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru fata (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de incalzire), lampi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, paturi pentru bronzat,
robinete pentru tevi si conducte / robineti pentru
tevi si conducte, robinete / robineti, ventile
termostatice (componente ale instalatiilor de
incalzire), prajitoare de tutun, vase de toaleta,
scaune de toaleta, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă) / closete cu apă, lanprese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, cabine pentru bai turcesti, portabile,
lampi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, pisoare ca obiecte sanitare,
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalatii si aparate de ventilatie
(aer conditionat), instalatii de ventilatie pentru
vehicule (aer conditionat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de incalzire,
lavoare pentru spalat mainile (componente ale
instalatiilor sanitare) / bazine, pentru spalat
mainile (componente ale instalatiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apa / saibe pentru
robinetii de apa, incalzitoare de apa, instalatii
de distribuire a apei, instalatii de conducte de
apa, instalatii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apa, aparate
si masini pentru purificarea apei, aparate
si instalatii pentru dedurizarea apei, instalatii
pentru alimentarea cu apa, instalatii de tragere
a apei / dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaleta, aparate de captare a
apei, instalatii de irigat, automate, masini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apa, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
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terne electrice / lanterne electrice de buzunar,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare, aparate de dezinfectare
pentru distributia de solutii in tevile de apa ale
instalatiilor sanitare, membrane pentru unitati de
osmoza inversa, unitati de filtrare cu membrana
pentru aparate de tratare a apei, filtre pentru
aparate de filtrare a apei, membrane pentru
aparate de filtrare a apei, filtre cu membrana de
osmoza inversa pentru tratarea apei, chiuvete
de bucatarie cu blat incorporat, masini de
cafea cu purificator de apa incorporat, betisoare
luminoase cu baterii, unitati de osmoza inversa,
vase electrice pentru prepararea inghetatei, vase
de gatit electrice, aparate de absorbtie pentru
generarea gazului, aparate cu membrana pentru
generarea gazului.
16. Hârtie şi carton, tiparituri, articole de
legatorie, fotografii, articole de papetarie si
de birou, cu exceptia mobilei, adezivi pentru
papetarie sau de uz casnic, materiale de desen
si materiale pentru artisti, pensule, materiale
didactice si educative, folii de plastic pentru
documente, folii si pungi pentru ambalat si
impachetat, caractere tipografice, forme de
tipar., foi absorbante din hartie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresa, placi cu adresa pentru masinile de
adresare, masini de adresare, dozatoare de
banda adeziva (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetarie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetarie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hartie sau carton, albume,
almanahuri, animatii de tip celula, invitaţii
(papetarie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, saculeti)
din hartie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gatitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bila, bancnote, bannere din hartie, bavete
din hartie, bavete, cu maneci scurte, din hartie,
şine de legare (legatul cartilor), mostre biologice
utilizate in microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schite / planuri, materiale
de legatorie, aparate si masini de legatorie
(echipamente de birou), suporturi pentru carti,
carti brosate, semne de carti, carti, ambalaje
pentru sticle din hartie sau carton, invelitori
pentru sticle din carton sau hartie, cutii din
hartie sau carton, fanioane din hartie, suporturi
cu sertare pentru papetarie (rechizite de birou),
calendare, panze pentru pictura, hartie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru stampile (sigilii), cataloage, creta
pentru litografie, suporturi de creta, creioane de
carbune, indicatoare pentru harti, neelectronice,
cromolitografii (in mai multe culori) / cromo,

benzi pentru trabucuri, plansete cu clama (pentru
hartii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), panza pentru legatul cartilor / panza de
legatorie, suporturi de pahare din hartie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatura
de culegere (tiparire), culegare, pungi conice
din hartie, hartie de calc (papetarie), cordoane
pentru legatorie / cordoane de legatorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneala
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperti (papetarie) / invelitori
(papetarie), recipiente din hartie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protectii din hartie pentru tava de instrumente
dentare, protectii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetarie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetarie), protectii din hartie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de pluta /
piuneze, plansete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, penite pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hartie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), placi de gravura,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetarie), produse de
radiere, şabloane pentru stergere, ace pentru
gravura, gravuri obtinute prin acvaforte, panze
de legatorie, prosoape din hartie pentru fata,
figurine din papier mache (pasta de hartie)/
statuete din din papier mache, (pasta de hartie),
dosare (rechizite de birou), hartie de filtru,
materiale filtrante dinhartie, degetare pentru
utilizare la birou, stegulete din hartie, invelitori
pentru ghivecele de flori din hartie / invelitori
din hartie pentru ghivecele de flori, fluturasi
publicitari, mape pentru hartii / dosare din
plastic pentru hartii, formulare, tiparite, stilouri
cu cerneala, masini de francat pentru utilizare
la birou / aparate mecanice de, timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tiparire),
saci de gunoi din hartie sau plastic, harti
geografice, lipici pentru papetarie sau de uz
casnic / paste pentru papetarie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetarie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tiparituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentari grafice, felicitari
(tiparite), banda de hartie gumata (papetarie),
ţesaturi gumate pentru papetarie, gume (adezivi)
pentru papetarie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebrat
pentru pictori, şervetele din hartie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de palarii din
carton, hectografe, sectiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru stampile
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(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleti, folii din hartie sau plastic cu control
al umiditatii, pentru ambalarea produselor,
alimentare, fise de cartoteca (papetarie),
cartoteca, tusuri de desen, cerneala, batoane
de cerneala, batoane de cerneala (rezervoare
de cerneala), tusiere, panglici de cerneala,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de calimara,
calimari, clei de peste pentru papetarie sau
de uz casnic, etichete din hartie sau carton,
registre (carti), tavi pentru scrisori, lucrari de arta
litografica, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detasabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicatii periodice), copii
multiplicate (papetarie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), creta de marcare, stilouri de
marcare (papetarie), suporturi pentru paharele
de bere, masini si aparate mimeografe,
plastilina, ceara pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pasta
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafetele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilina (materiale pentru artisti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitari muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, penite, penite din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu exceptia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutura)
materiale din hartie sau carton, materiale de
captusire din hartie sau carton / umplutura
din hartie sau carton, carnete de notite
(papetarie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate in scoala, tavi de pictura,
pensule pentru pictura, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fara rama, palete pentru pictori, brosuri,
pantografe (instrumente de desen), hartie,
hartie pentru dispozitivele de inregistrat, foi de
hartie (papetarie), cleme pentru hartie, hartie
luminiscenta, aparate de biguit hartia (rechizite
de birou), benzi si carduri din hartie pentru
inregistrarea programelor de calculator, hartie
pentru radiografii, panglici din hartie, altele decat
articolele de mercerie sau decoratiunile pentru,
par, maruntitoare de hartie pentru utilizare
la birou, cutite pentru hartie (deschizatori de
scrisori), filtre din hartie pentru cafea, funde
de hartie, altele decat articolele de mercerie
sau decoratiunile pentru par, pungi de hartie
pentru utilizare in sterilizarea instrumentelor
medicale, hartie pentru canapelele de examinare
medicala, masini de taiat hartia (rechizite de

birou), şabloane pentru decorarea alimentelor
şi a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetarie, etichete din hartie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hartie
utilizate la curatenie, agrafe pentru hartie, hartii
pentru pictura si caligrafie, prespapieruri, papier
mache (pasta de hartie), hartie pergament,
suporturi pentru pasapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru stergerea
stiloului, masini de ascutit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascutitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru masini de
tricotat tip jacquard, publicatii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tiparite), ilustratii, placarde din hartie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hartie, folie
din plastic pentru impachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru impachetat sau ambalat,
rola de folie din plastic, extensibila, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deseurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilina pe baza de polimer, portrete,
timbre postale, carti postale, postere, orare
tiparite, materiale tiparite, publicatii tiparite,
cupoane tiparite, partituri muzicale tiparite,
cilindru patura pentru imprimanta, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tiparituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu snur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hartie de orez,
role pentru masinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru scoala (papetarie), razuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceara
de sigilare, masini de sigilare pentru birou,
compusi de sigilare pentru papetarie, sigilii
cu pecete, sigilii (stampile), benzi autoadezive
pentru papetarie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloza reciclata pentru
impachetat, etichete de securitate (sigilii din
hartie), placi cu denumiri de firme din hartie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, carti
de cantece, bobine pentru panglicile de cerneala,
spray-uri creta, linii pentru desen, echere pentru
desen, tusiere pentru stampile, suporturi pentru
stampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri si creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pasta de amidon (adezivi) pentru
papetarie sau de uz casnic, papetarie, steatita
(creta croitorului), litere din otel, stilouri din
otel, cutii de matrite, placi de matrite, şabloane
(papetarie), matrite, abtibilduri (papetarie), rigle
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t (teuri) pentru desen, garnituri de masa din
hartie, şervetele de masa din hartie, traverse de
masa din hartie, fete de masa din hartie, protectii
pentru masa din hartie, agatatori pentru fisele de
cartoteca, creta croitorului, materiale didactice
(cu exceptia aparatelor), globuri pamantesti,
bilete, şervetele de hartie pentru demachiere,
hartie de toaleta / hartie igienica, prosoape
din hartie, şabloane de copiere, hartie de calc,
panza de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonase, altele decat pentru jocuri, hartii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hartii
transparente (papetarie), tavi pentru sortarea si
numararea banilor, caractere (numere si litere) /
litere (caractere), panglici pentru masina de
scris, taste pentru masina de scris, masini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vascoza pentru impachetat,
washi, hartie cerata, panou din fibre de celuloza
(papetarie), hartie din fibre de celuloza, hartie
de impachetat / hartie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tablite
de scris, carti de scris sau de colorat, creta
de scris, materiale de scris, hartie de scris,
truse cu instrumente de scris (papetarie), truse
cu instrumente de scris (seturi), pensule de
scris, instrumente de scris, radiere pentru tabla
de scris, coperti de protectie pentru carti, carti
de colorat, suporturi de hartie pentru halbe
de bere, imagini de colorat, hartie pentru
origami, pungi de hartie sau plastic, sacose de
hartie sau plastic, pergament pentru mezuze,
cutii pentru mezuze, hartie de copt, table
magnetice ca rechizite de birou, flip-chart-uri,
bancnote suvenir, hartie cu seminte pentru
plantat (papetarie), imagini autoadezive de lipit
pe pardoseli.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun, aparate de amuzament,
automate şi acţionate cu fise, , dispozitive pentru
jocuri video arcade, articole pentru tras cu
arcul, momeala artificiala pentru pescuit, zapada
artificiala pentru pomii de Craciun, blocatoare
pentru urcarea pe coarda (echipamente pentru
alpinism), saltea de joaca pentru bebelusi,
jocuri de table, genti special concepute pentru
schiuri, tunuri de aruncat mingi, mingi pentru
jocuri, haltere, manusi de baseball, manusi
de baseball/cricket (accesorii pentru jocuri),
clopotei pentru pomul de Craciun, margini
elastice pentru masa de biliard, bile de biliard,
instrumente de marcare pentru repozitionarea
bilei pe masa de billiard, tacuri de biliard,
varfuri pentru tacurile de biliard, mese de
biliard, carduri de bingo, indicatoare de tragere/
muscatura (unelte de pescuit), senzori de

tragere/muscatura (unelte de pescuit), camere
de mingi pentru jocuri, jocuri de masa, sanii
bob, aparate pentru culturism / aparate pentru
antrenarea musculaturii, corpului, placi pentru
bodyboarding, aparate si masini de bowling,
arcuri pentru tragere, manusi de box, blocuri de
constructie (jucarii), jocuri de constructie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumanari pentru pomii de
Craciun, capse pentru pistoale (jucarii), masti
de carnaval, creta pentru tacurile de biliard,
jocuri de sah, table de sah, extensoare pentru
piept (aparate de exercitii) / aparate de exercitii
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc,
pomi de Craciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice Craciunului (noutati pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de Craciun,
aruncatoare de talere din argila, talere din
argila (tinte), hamuri pentru alpinisti, mese de
biliard actionate cu fise, confeti, truse de magie,
manete de comanda pentru consolele de jocuri,
manete de comanda pentru jucarii, numaratori
(discuri) pentru jocuri, cosuri de prins peste
(capcane de pescuit), genti de cricket, pahare
pentru zaruri, darts, momeli pentru vanatoare
sau pescuit / nade pentru vanatoare sau pescuit,
zaruri, discuri pentru sporturi, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf) / unelte
pentru, remedierea gaurilor din gazon (accesorii
de golf), papusi, biberoane pentru papusi, paturi
pentru papusi, case de papusi, imbracaminte
pentru papusi, camere de papusi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucarii),
gantere, canturi de schiuri, protectii pentru cot
(articole sportive), ţinte electronice, carusele
pentru parcurile de distractii, arme pentru scrima,
masti de scrima, manusi speciale pentru scrima,
carlige pentru peste, instrumente de pescuit, linii
(fire) de pescuit, labe de inot / manusi de inot
(inotatoare), plute de pescuit, discuri zburatoare
(jucarii), mese de fotbal, jocuri, aparate pentru
jocuri, aparate pentru jocurile de noroc, manusi
pentru jocuri, crose de golf, saci de golf, cu
sau fara roti, manusi de golf, carucioare de
golf / carucioare pentru sacii de golf, corzi
pentru rachete, guta pentru pescuit, aparate
de gimnastica, giroscoape si stabilizatoare de
zbor pentru modelele de aeronave, deltaplane,
hamuri pentru placile de windsurf cu vela,
arbalete (articole sportive), crose de hochei,
jocuri cu potcoave, fluiere pentru vanatoare,
patine de gheata, patine cu rotile in linie, puzzle-
uri, manse de comanda pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protectii pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undita, mah-jong,
bile de sticla pentru jocuri, masti (obiecte de
divertisment), catarge placile de windsurf cu
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vela, papusi matrioska, suspensoare de sport
pentru barbati (articole sportive), ace de pompe
pentru umflarea mingilor dejoaca, plase pentru
sporturi, jucarii cu caracter de noutate pentru
petreceri, jucarii cu caracter de noutate pentru
a face glume, ornamente pentru pomii de
Craciun, cu exceptia instalatiilor, lumanarilor
si produselor de cofetarie, pachinko, placi de
padela, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (munitie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), palarii din hartie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse cu
percutie (jucarii), aparate pentru exercitii fizice,
pinatas, baloane pentru petreceri, bile pentru
jocul de bowls, carti de joc, jucarii de plus,
jucarii de plus cu paturica atasata, prajini pentru
sarituri cu prajina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile si jucarii cu
functii de telecomunicatii integrate, captuseli
de protectie (parti din costumele de sport),
folii de protectie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joaca, saci de box,
papusi marionete, quoits, rachete / bate pentru
jocuri, zornaitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucarie cu
telecomanda, panglici pentru gimnastica ritmica,
jocuri cu inele, caluti balansoar, undite de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
stationare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleti, roti de ruleta, placi cu vela pentru
windsurf, machete de vehicule la scara, seturi
de machete la scara (jucarii), momeli cu miros
pentru vanatoare sau pescuit, scutere (jucarii),
lozuri razuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de foca (invelitori pentru schiuri), aparatori de
tibie (articole sportive), fluturasi (de badminton),
skateboard-uri, legaturi pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), prastii (articole sportive),
topogane (obiecte de divertisment), prastii
(articole sportive), automate (masini de jocuri),
globuri de zapada, snowboard-uri, rachete de
zapada, bule de sapun (jucarii), protectii pentru
talpile claparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucarii), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete stationare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucarii
umplute, schiuri nautice, legaturi pentru placa
de surf, placi de surf, piscine (articole de
joaca), placi de inot, centuri de inot, veste de
inot, saltele gonflabile pentru piscine, leagane,
mese de tenis de masa, ţinte pentru tragere,
ursuleti de plus, plase de tenis, tunuri pentru
mingile de tenis, masti de teatru, pistoale de
jucarie, pistoale cu aer de jucarie, jucarii carusel

pentru patuturi, masini de jucarie, machete de
jucarie, case de jucarie pentru copii, cochilii de
protectie pentru sport, etichete pentru genti de
golf, sanii pentru scheleton, figurine de jucarie,
roboti de jucarie, jucarii care imita articolele
cosmetice, jucarii din plastilina inteligenta, jucarii
din aluat de modelare, jucarii pentru animalele
de companie, jucarii , trambuline, triciclete
pentru copii (jucarii), bastoane de invartit, masini
pentru jocuri video, aripioare de inot, schiuri
de apa, curele pentru ridicarea greutatilor
(articole sportive), genti special concepute
pentru placi de surf, jucarie senzoriala antistres,
bile de bowling, greutati de antrenament, bratari
luminiscente ca jucarii pentru petreceri, conuri
de marcaj pentru sporturi, jucarii care imita
zgomotul batailor din palme, figurine de actiune,
jocuri de strategie cu schimb de carti (TCG),
jocuri de carti, cutii de nisip pentru locuri de
joaca, cercuri de gimnastica incorporand senzori
de masurare, centuri abdominale adezive
de antrenament, pentru stimularea electrica
a muschilor, ventilatoare externe de racire
pentru consolele de jocuri, papusi cu articulatii
mobile (BJD), costume de stimulare electrica a
muschilor, pentru sport.

───────
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(210) M 2022 06010
(151) 31/08/2022
(732) MARIA-CRISTINA GHEORGHIU,

ALE. DICHIU, NR.1, BL. 9, SC.B,
AP.15, JUDETUL PRAHOVA,
SINAIA, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR.8, ET.7,
AP.46, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Happy market

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 05.01.16

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

35. Servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, promovare de
târguri în scop comercial, organizare și realizare
de târguri comerciale, organizare și coordonare
de târguri comerciale, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, planificare și
organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizare de

expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, organizare de
expoziții comerciale, organizarea de expoziții
comerciale și servicii expoziționale, organizare
de expoziții în scopuri publicitare, realizare de
expoziții în scopuri comerciale, organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
organizare și coordonare de expoziții în scop
comercial, servicii de administrare a expozițiilor
comerciale, organizarea și coordonarea de
târguri și expoziții în scopuri comerciale,
publicitate, publicitate online, publicitate și
reclamă, publicitate și marketing, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.

───────

(210) M 2022 06012
(151) 31/08/2022
(732) ADELA-LUMINȚA OLARU,

STRADA NERVA TRAIAN NR
12, BLOC 37, SCARA 4, ETAJ 1,
AP. 92, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SPRING LAWYERS Leading
lawyers. Spring solutions

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.11.03; 27.05.01

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#F4C79F, HEX #C49269), negru

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

45. Consiliere juridică, servicii juridice, servicii
juridice (paralegale), servicii de informații
juridice, furnizarea de informații juridice, servicii
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de consultanță juridică, servicii de consiliere
juridică, servicii juridice pro bono, servicii de
reprezentare juridică, consiliere și reprezentare
juridică, intermediere în proceduri juridice,
pregătirea de rapoarte juridice, servicii juridice
legate de testamente, servicii juridice legate de
afaceri, servicii de avocatură (servicii juridice),
servicii juridice privind procesele judecătorești,
furnizare de informații în domeniul juridic, servicii
de pregătire a documentelor juridice, furnizare de
opinii juridice de specialitate.

───────

(210) M 2022 06014
(151) 31/08/2022
(732) ALEXANDRU-VLAD

ANDRONESCU, STR. TELEGA
NR. 6, BL. TRONSON C, ET. 1,
AP. 11, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ANDRA-MARILENA GORDA, STR.
SMARANDA BRAESCU NR. 39, BL.
XIH, SC. 2, ET. 4, AP. 33, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ARCOMED medical center

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 26.02.07; 27.05.01

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

clase:
44. Servicii de medicină sportivă, consultanță
privind îngrijirea sănătății, servicii de evaluare
a sănătăţii, furnizare de informații medicale
în sectorul sănătății, servicii de consultanță
referitoare la îngrijirea sănătății, consultanță
profesională în materie de îngrijire a sănătății,
servicii de tratament medical, servicii de
fizioterapie, masaj în domeniul sporturilor,
servicii de consiliere psihologică în domeniul

sporturilor, furnizare de servicii de asistență
medicală la evenimente sportive, servicii
de furnizare de informații medicale, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
consultanță și servicii de informații despre
produse medicale, furnizare de informații în
materie de îngrijiri medicale, furnizare de
informații și noutăți în domeniul medicinei.

───────

(210) M 2022 06015
(151) 31/08/2022
(732) ROOTZ LTD, EWROPA

BUSINESS CENTRE, DUN KARM
STREET, LEVEL 3, SUITE 701,
BIRKIRKARA, 9034, MALTA

(740) CABINET INDIVIDUAL LTJ
TRADEMARK, STRADA COL.
CORNELIU POPEIA, NR. 36,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 051802,
ROMANIA

(540)
CHIPZ

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

41. Coordonare, organizare, furnizare,
administrare şi gestionare de servicii de jocuri,
de amuzament şi divertisment, coordonare,
organizare, furnizare, gestionare şi administrare
de servicii de selecţii şi ponturi pentru pariuri,
furnizare de servicii de cazinou, de jocuri, pariuri,
jocuri de noroc, selecţii pentru pariuri, ponturi şi
servicii de divertisment prin telefonie interactivă
şi aplicaţii pentru dispozitive mobile de mână,
servicii oferite de cazinouri, servicii de poker,
servicii de sală de bingo, servicii de pariuri
şi jocuri de noroc on-line, servicii de pariuri
online, servicii de pariuri şi jocuri de noroc,
jocuri de noroc, scheme de beneficii cu privire
la pariuri, jocuri şi jocuri de noroc, servicii
de selecţii şi ponturi pentru pariuri, organizare
şi coordonare de servicii de divertisment sub
formă de concursuri şi jocuri de noroc on-line,
coordonare şi organizare de loterii şi de extrageri
cu premii şi realizarea de pariuri şi jocuri
sportive, organizarea de competiţii, furnizare de
jocuri interactive, divertisment interactiv şi/sau
competiţii interactive, furnizarea serviciilor mai
ssu menţionate în format digital, electronic sau
computerizat, servicii de agenţie de pregătire,
organizare, furnizare, gestionare şi administrare
de jocuri, pariuri şi jocuri de noroc, selecţii pentru
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pariuri, ponturi, scheme de beneficii cu privire
la pariuri, jocuri şi jocuri de noroc, amuzament,
divertisment şi competiţii, furnizarea serviciilor
mai sus menţionate online dintr-o bază de date
de calculator sau de pe internet, furnizare de
informaţii referitoare la jocuri, pariuri, jocuri de
noroc, servicii de selecţii şi ponturi pentru pariuri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
furnizare de informaţii on-line dintr-o bază de
date de calculator sau de pe internet cu privire
la jocuri, pariuri şi jocuri de noroc, selecţii
pentru pariuri, ponturi, scheme de beneficii cu
privire la pariuri, jocuri şi jocuri de noroc, servicii
de pariere, evenimente sportive, amuzament,
cazinou, divertisment şi servicii de consultare cu
privire la pariuri, servicii de pariuri telefonice cu
privire la jocuri, jocuri de noroc, servicii de selecţii
şi ponturi pentru pariuri.

───────

(210) M 2022 06016
(151) 31/08/2022
(732) BIOGENETIX DISTRIBUTION SRL,

STR. MEDIERII NR. 3A, PARTER,
CAMERA NR. 1, JUDEȚ ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR. 5,
BUCUREȘTI, 061791, ROMANIA

(540)

Pharmonline A
Biogenetix Brand

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.13.01

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

clase:

5. Produse și articole pentru igienă, suplimente
alimentare si preparate dietetice, preparate și
articole dentare, preparate și articole sanitare,
preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, echipament pentru exerciții fizice,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și
încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical.

───────

(210) M 2022 06017
(151) 31/08/2022
(732) REGENCY PROJECT SRL,

STR. GARII NR. 58, JUDEȚ
TELEORMAN, VIDELE,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

Kraft Inox

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.03.04

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

6. Construcții transportabile metalice.
───────
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(210) M 2022 06018
(151) 31/08/2022
(732) COSMO PHARM SRL, BD.

CORNELIU COPOSU NR. 5,
BL. 103, AP. 74, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT NR. 68, ETAJ 2,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040558,
ROMANIA

(540)
MATRIX COLLAGEN POWDER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice, substanțe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare de uz
medical.

───────

(210) M 2022 06020
(151) 31/08/2022
(732) NOVELA ONLINE SRL,

STR.PATRE CERMENA, NR. 1,
JUDET TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

NOVELA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

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.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator

───────
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(210) M 2022 06021
(151) 31/08/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU, NR. 31,
JUDET TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU, NR. 94, BL
14, SC. 4, ET. 2, AP. 277, SECTOR
1, BUCURESTI, 011146, ROMANIA

(540)

shot?Oaie not?!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
05.07.01; 29.01.02; 29.01.06

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
7508), gri

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

30. Cafea, cafea solubilă, cafea instant,
cafea măcinată, cafea liofilizată, cafea boabe,
amestecuri de cafea, înlocuitori de cafea, cafea
artificială, cafea verde, esenţă de cafea altele
decât uleiurile esențiale, cafea gata preparată,
extracte de cafea altele decât uleiurile esențiale,
băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cafea gata preparată, cacao, pudră de
cacao, pudră de cacao instant, băuturi pe bază
de cacao, cacao pentru prepararea băuturilor,
băuturi din cacao gata preparate, băuturi sub
formă de pudră care conţin cacao, ciocolată,

băuturi pe bază de ciocolată, băuturi sub formă
de pudră care conţin ciocolată, ceai, ceai
instant, flori sau frunze utilizate ca înlocuitori
de ceai, ceaiuri din plante, altele decât cele
de uz medical, amestecuri de ceai, băuturi din
ceai nemedicinale, amestecuri de pulberi de
ceai, extracte de ceai, esenţe de ceai altele
decât uleiurile esențiale, ceai din fructe altele
decât uleiurile esențiale, nu pentru uz medical,
preparate pentru prepararea de băuturi (pe bază
de ceai).
32. Sucuri de fructe, sucuri de legume,
smoothie-uri, băuturi nealcooolice din fructe,
băuturi nealcoolice din legume, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
energizante, băuturi izotonice, băuturi pentru
sportivi bogate în proteine, băuturi răcoritoare,
băuturi non-alcoolice, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor non-alcoolice.

───────

(210) M 2022 06022
(151) 31/08/2022
(732) CHRISTIAN-STEFANO ANGHEL,

STR.LITA, NR.5, BUCURESTI,
013228, ROMANIA

(540)
Young G

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate.

───────
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(210) M 2022 06023
(151) 31/08/2022
(732) CHRISTIAN-STEFANO ANGHEL,

STR.LITA, NR.5, BUCURESTI,
013228, ROMANIA

(540)
Tussin

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate.

───────

(210) M 2022 06024
(151) 31/08/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU, NR. 31,
JUDET TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU, NR.94, BL
14A, SC 4, ET 2, AP.127, SECTOR
1, BUCURESTI, 011146, ROMANIA

(540)

shot? Oaie not?!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.03; 29.01.06; 26.11.22

(591) Culori revendicate:verde( Pantone
368), gri

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

30. Cafea, cafea solubilă, cafea instant,
cafea măcinată, cafea liofilizată, cafea boabe,
amestecuri de cafea, înlocuitori de cafea, cafea
artificială, cafea verde, esenţă de cafea altele
decât uleiurile esențiale, cafea gata preparată,
extracte de cafea altele decât uleiurile esențiale,
băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cafea gata preparată, cacao, pudră de
cacao, pudră de cacao instant, băuturi pe bază
de cacao, cacao pentru prepararea băuturilor,
băuturi din cacao gata preparate, băuturi sub
formă de pudră care conţin cacao, ciocolată,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
31/08/2022

băuturi pe bază de ciocolată, băuturi sub formă
de pudră care conţin ciocolată, ceai, ceai
instant, flori sau frunze utilizate ca înlocuitori
de ceai, ceaiuri din plante, altele decât cele
de uz medical, amestecuri de ceai, băuturi din
ceai nemedicinale, amestecuri de pulberi de
ceai, extracte de ceai, esenţe de ceai altele
decât uleiurile esențiale, ceai din fructe altele
decât uleiurile esențiale, nu pentru uz medical,
preparate pentru prepararea de băuturi (pe bază
de ceai).
32. Sucuri de fructe, sucuri de legume,
smoothie-uri, băuturi nealcooolice din fructe,
băuturi nealcoolice din legume, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
energizante, băuturi izotonice, băuturi pentru
sportivi bogate în proteine, băuturi răcoritoare,
băuturi non-alcoolice, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor non-alcoolice.

───────

(210) M 2022 06025
(151) 31/08/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU, NR. 31,
JUDET TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA,
ȘOS.NICOLAE TITULESCU NR.94,
BLOC 14 A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, 1, 11146, ROMANIA

(540)

Oaie not?!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.02

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7508)

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

16. Produse de imprimerie, materiale plastice
pentru ambalare, hârtie şi carton, opere de
artă şi figurine din hârtie şi carton, machete
arhitecturale, produse din hârtie de unică
folosinţă și anume batiste de hârtie, bavete din
hârtie, cornete din hârtie pentru împachetat,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, șervețele
cosmetice din hârtie, pungi de hârtie pentru
coacere, pungi de hârtie pentru cadouri,
pungi şi articole pentru ambalat şi depozitat,
din hârtie şi carton, materiale de scris și
articole educative din hârtie, bannere de
afişaj realizate din hârtie, buletine (materiale
tipărite), cupoane valorice, broşuri, liste de
preţuri, steguleţe din hârtie, reviste (publicaţii
periodice), embleme imprimate, foi tipărite
cu informaţii, comunicate de presă tipărite,
rapoarte tipărite privind consumatorii, rapoarte
de cercetare tipărite, invitaţii tipărite, calendare,
carnete de notiţe, minifelicitări, felicitări muzicale,
felicitări de crăciun, meniuri tiparite, cataloage,
cărţi, cupoane, etichete adezive din hârtie,
organizatoare personale, carduri de fidelitate din
hârtie, periodice, afişe, prospecte, documente
de prezentare tehnica, indicatoare publicitare
din hârtie, reclame tipărite, reproduceri artistice
tipărite, suporturi pentru afişe din hârtie sau
carton, fluturaşi publicitari, cărţi de vizită, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, şerveţele de toaletă
din hârtie, şerveţele, role de bucătărie (hârtie),
hârtie pentru ambalare şi împachetare, hârtie
pergament, lenjerie de masă din hârtie, ambalaj
de carton, filtre de cafea din hârtie, suporturi
pentru halbe de bere, şervetele de masă din
hârtie, coli de hârtie (papetărie), cutii din hârtie
sau carton.
29. Carne şi produse din carne, peşte, nu viu,
fructe de mare, păsări, nu vii, carne de vânat,
extracte din carne, carne conservată, mezeluri,
produse din peşte, pește la conservă, spume de
pește, paste tartinabile de pește, moluşte, nu vii,
înlocuitori de carne pe bază de legume, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte,
zacuscă, murături, spume vegetale, salate gata
preparate, salate de fructe, salate de legume,
salate cu carne, deserturi pe bază de iaurturi,
deserturi pe baza pe fructe, deserturi pe bază
de lapte, gustări (chips-uri) pe bază de fructe,
gustări (chips-uri) pe bază de cartofi, gustări
(chips-uri) pe bază de legume, gustări (chips-uri)
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pe bază de creveţi, batoane de fructe, legume
şi fructe instant, legume, procesate, măsline
preparate, pastă de măsline, alge comestibile
preparate, flori comestibile, preparate, ciuperci
conservate, fructe cu coaja lignificată preparate,
fructe cu coaja lignificată procesate, seminţe
procesate, amestecuri de fructe confiate, fructe
glasate, fructe confiate, amestecuri de fructe
şi nuci preparate, fructe, procesate, amestecuri
de fructe uscate, batoane pe bază de nuci,
fructe şi seminţe, jeleuri, dulceţuri, gemuri,
compoturi, piureuri din fructe, paste de tomate,
bulion, ouă, lapte, brânză, unt ,cașcaval, urdă,
branză topită, iaurt şi alte produse lactate,
frișcă, frişcă vegetală, înlocuitori (substituenți)
de lapte, produse din soia, proteină vegetală
texturată formată pentru utilizare ca înlocuitor
de carne, aperitive alimentare pe bază de soia,
înlocuitori ai margarinei, înlocuitori de brânză,
înlocuitori de carne, înlocuitori de ouă, porumb
dulce, procesat, chipsuri de cartofi, chipsuri
de legume, tofu, uleiuri şi grăsimi comestibile,
supe şi baze de supe, supe la conservă,
supe instant, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate constând în
principal din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, omlete, albuș de ou,
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat,
chiftele din pește, pârjoale din carne, feluri de
mâncare preparate din carne, galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), salate cu carne
de pasăre, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe
de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate pe
bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri
(supe), ciorbe, tocană de vită, salate pe bază
de cartofi, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, surimi, carne de vită preparată, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, supe miso
gata preparate, supă gata preparată, tocană cu
curry semipreparată, cine preambalate constând

în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de raţă, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
carne preparată, produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește, preparate,
icre de pește, procesate, produse din legume
preparate, tahini, produse tartinabile pe bază de
legume, produse tartinabile pe bază de alune,
produse tartinabile pe bază de arahide, produse
tartinabile pe bază de carne și/sau peşte, humus
(pastă de năut), polen preparat ca produs
alimentar, yakitori, tempeh, satay, ratatouille,
duck confits, andouillettes, choucroute garnie,
hash browns, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake).
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, orez, făină şi preparate
din cereale, cereale preparate pentru consum
uman, seminţe de cereale procesate, popcorn,
gustări pe bază de cereale, gustări sărate și/sau
dulci fabricate din cereale sub formă expandată
și/sau extrudată, cereale pentru micul dejun,
batoane de cereale și batoane energizante,
müsli, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, salate de paste,
paste făinoase, pâine, pesmet, produse de
brutărie, produse de patiserie, aluaturi, pâtés en
croûte (plăcinte), produse de cofetărie, ciocolată,
paste tartinabile pe bază de ciocolată, dulciuri,
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
deserturi (produse de cofetărie), bomboane,
prăjituri, tarte, biscuiți, fursecuri, placințele,
covrigi, covrigei, halva, vafe belgiene, gumă de
mestecat, îngheţată comestibilă, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), prafuri instant
pentru creme şi prăjituri, glazuri, zahăr,
înlocuitori de zahăr, miere, produse apicole,
de uz alimentar, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, propolis de uz alimentar,
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
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alimente, șerbeturi (produse de cofetărie),
amidon de uz alimentar, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), condimente, sosuri pentru salată,
sosuri pentru paste, maioneză, ketchup de roşii,
mirodenii, ierburi uscate, ierburi conservate,
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare bazate
în special pe orez, sushi, mâncăruri preparate
bazate în special pe paste, cuşcuş, paella,
gnocchi, lasagna, spaghete, pizza, noodles,
pacheţele de primăvară, sandvişuri, hot-dog
(sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și lichide,
în principal pe bază de orez, mâncăruri gata
preparate, deshidratate sau lichide, mai ales pe
bază de paste, prânzuri la cutie constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste, onigiri, sandvișuri, sandvișuri cu
pește, înveliș pentru sandvișuri, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu carne, sandvișuri
care conțin pește, sandvișuri încălzite la grill,
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri care
conțin hamburgeri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri care conțin
file de pește, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, infuzii, nu cele medicinale, băuturi
pe bază de ceai, băuturi din ciocolată cu lapte,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de
cacao, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun.
31. Produse agricole, de acvacultură, 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 băuturi pentru animale,
produse pentru litiera animalelor, malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, smoothies, băuturi din
legume şi sucuri din legume, băuturi energizante,
băuturi izotonice, cidru nealcoolic, siropuri şi
alte preparate nonalcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vinuri,
spirtoase (băuturi), lichioruri, anason (lichior),
băutură alcoolică distilată pe bază de grâne,
băuturi distilate, digestive (lichioruri şi spirtoase),
coniac, vodka, gin, cidru alcoolic, băuturi
alcoolice preamestecate, altele decât pe bază
de bere, cocktail-uri alcoolice, hidromel (mied),
alcool din orez, rom, esenţe alcoolice altele decat
uleiuri esentiale, extracte alcoolice ltele decat
uleiuri esentiale, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
de produse alimentare şi băuturi destinate
consumului uman (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii putând fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata sau cu
amănuntul, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de vânzare cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse alimentare, băuturi alcoolice
și nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură
cu geluri de duș, săpunuri, șampon de
par, deodorante si antiperspirante, loțiuni si
creme de corp, creme de față, tampoane
si absorbante, șervetele igiena intima,
prezervative, gel antibacterian, produse pentru
igiena intima, săpun dezinfectant, șervetele
umede antibacteriene pentru mâini, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu măști pentru ten si gomaje,
produse demachiere si curățare, șervetele si
dischete demachiante, tratamente si seruri
pentru ten, uleiuri cosmetice, spuma si gel
de ras, after shave, aparate de ras clasice,
accesorii aparate de ras clasice, spumă
si săruri de baie, tratamente îngrijire corp,
ceară, benzi si creme depilatoare, accesorii
depilare, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătura cu plasturi, bureți de
baie, tratamente si mască de par, accesorii tuns
si vopsit, vopsea de par si oxidant, fixativ si
spuma de par, perii de par si piepteni, balsam
de par, ceară de par si gel, foarfece de tuns,
produse îngrijire barbă și mustața, lubrifianți,
geluri si deodorante igiena intima, scutece pentru
bebeluși, copii si adulți, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri in legătură cu produse
autobronzante, produse cu protecție solară,
produse după plaja, pastă de dinți, produse
pentru îngrijirea dinților, ață dentară, periuțe
electrice si neelectrice de dinți, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
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hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse chimice, produse de curățat,
spălat, lustruit, frecat de uz casnic, produse
dezinfectante, agenți de acoperire, produse
de drogherie, produse cosmetice și articole
pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legătură cu produse
de spălare si întreținere rufe, detergent de
rufe, balsam de rufe, soluții anticalcar, soluții
curățat pete, soluții întreținere textile, înălbitor
rufe si apret, mese de calcat, huse mese
de călcat, uscătoare rufe, accesorii uscătoare
rufe, coșuri pentru rufe si ligheane, produse
curățare baie, dezinfectant toaleta, detartrant
toaleta, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legătură cu produse de
curățare pentru bucătărie, detergenți de vase,
soluții de curățare pentru suprafețe in bucătărie,
produse curățare casă si exterior, produse de
curățat mobila, produse de curățat podele,
produse de curățat geamuri, produse de curățat
covoare, soluții suprafețe baie, odorizant toaleta,
absorbant umiditate, soluții desfundat țevi,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line in legătură cu produse de uz sanitar,
produse farmaceutice și veterinare, insecticide,
produse de îngrijire încălțăminte si accesorii,
odorizante de camera, materiale pentru pansare,
echipamente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și-on line în legătură cu
baterii și acumulatori, produse contra insectelor,
folii și punguțe pentru alimente, șervețele de
masă, accesorii de curățat, saci menajeri, bureți
de vase si lavete, folii si pungi alimentare,
prosoape din hârtie și șervetele, mănuși de unică
folosința, veselă unică folosința, mături, mopuri
si galeți, seturi curățenie, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și om-line în legătură cu
ustensile cosmetice și de toaletă, articole
de baie, dispozitive și articole de curățat și
spălat, perii și articole pentru perii, seturi de
masă, ustensile de bucătărie și recipiente,
farfurii, castroane, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, uscătoare de rufe, mese de
călcat, huse mese de călcat, dispozitive pentru
îndepărtarea scamelor, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-

uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
periuțe de dinți, inclusiv electrice, ață dentară,
dozatoare pentru săpun lichid, coșuri de gunoi,
mături, mopuri, recipiente pentru gunoi și
deșeuri, mănuși de menaj, lavete și lavete pentru
curățat, șervețele pentru ștergerea ochelarilor,
fărașe, echipamente și aparate neelectrice de
lustruit, de uz casnic, bureți de vase si lavete,
încălțătoare, șanuri pentru pantofi, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu găleți de uz casnic, mături pentru
praf, bureți de bucătărie sau de uz casnic,
recipiente (litiere) pentru animale de companie,
ibrice, sticle pentru băuturi, carafe, pahare,
tirbușoane, pahare, halbe de bere, pahare tip
sondă, vase pentru băuturi, desfăcătoare de
sticle (electrice și neelectrice), tirbușoane pentru
sticle de vin, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu recipiente
pentru băuturi, de purtat la piept, paie pentru
băut, căni, toarte pentru căni, găletușe pentru
cuburi de gheață, zaharnițe, ceainice pentru
ceai, oale, platouri, poșuri pentru cremele folosite
pentru decorare, uleiuri și grăsimi tehnice,
vaseline, lumânări, becuri, brichete, cărbune
fosil, articole de grădină, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătura suporturi
de sunet și de date, tipărituri, hârtie, articole
de papetărie, cărți și reviste, articole de scris,
rechizite de birou, pungi, folii și punguțe
pentru alimente, șervețele de masă, decorațiuni
pentru sărbători, jucării si jocuri pentru copii,
articole pentru gimnastică, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu alimente
pentru copii, produse alimentare, mâncăruri gata
preparate, condimente și sosuri, produse de
patiserie, hrana și accesoriile pentru animale,
cafea, cacao, ceai, zahăr, orez, carne și produse
din carne, conserve din carne, extracte din
carne, produse congelate, înghețată, mâncăruri
congelate gata preparate, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
produse lactate, brânzeturi, înlocuitori de lapte,
ouă, gemuri, dulcețuri, fructe conservate,
legume conservate, legume uscate, sucuri de
gătit, compoturi, făină și produse cerealiere,
miere și produse apicole, semințe preparate,
paste făinoase, dulciuri, gustări, băuturi non



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
31/08/2022

alcoolice, băuturi dulci, băuturi răcoritoare,
sucuri din fructe, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură
cu uleiurile alimentare, alimentele dietetice,
alimente înlocuitori de carne, alimente bio, sucuri
din legume, ape minerale, fructe proaspete
și legume, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, supermarket-
uri, hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu băuturile alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri si on-line in legătură cu produse agricole,
horticole și silvicole, animale vii, alimente și
accesorii pentru animale domestice, hrană și
accesorii pentru animale de companie, accesorii
pentru fumători, produse din tutun, stimulente
legale, servicii de vânzare de produse cu
logo imprimat si anume pungi și articole
pentru ambalat și depozitat din hârtie și
carton, sacoșe din material textil, pungi și
articole pentru ambalat și depozitat din material
plastic, umbrele, brelocuri, brichete, suporturi
pentru pahare din hârtie și material plastic,
căni și pahare din hârtie, sticlă și material
plastic, articole pentru acoperirea capului,
tricouri, toate acestea ca element publicitar-
decorativ, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de

membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de
agenţii de import-export, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, servicii de comandă on-line
în domeniul restaurantelor cu vânzare pentru
acasă și livrare, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
asistență în afaceri privind înființarea și operarea
de francize.
43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de cafenea, servicii de
ceainărie, servicii de bufet, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de cofetărie,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de fast food la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante fast-food, servicii oferite de rotiserii,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
mâncare destinată consumului imediat.

───────
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