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Cereri Mărci publicate în 16/06/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
HYT

2 M 2022 04021 09/06/2022 HORIA ALEXANDRU PATACHI Faluso

3 M 2022 04022 09/06/2022 KALINA TEXTILE SRL HORECANO

4 M 2022 04023 09/06/2022 ERACLIA -ELEONORA GAITAN FEDERATIA FUNERARA
ROMANA F.F.R

5 M 2022 04024 09/06/2022 ESSENTIAL LEVEL S.R.L. ESL by Essential Level

6 M 2022 04025 09/06/2022 TIP TOP CLUB SRL TIP TOP DANCE

7 M 2022 04026 09/06/2022 ADRIAN MARIUS GAITAN HORA

8 M 2022 04027 09/06/2022 BLOOM PROJECT
MANAGEMENT SRL

BLOOM PROJECT
MANAGEMENT

9 M 2022 04028 09/06/2022 ONLINE MEDIA SOLUTION
CDMA SRL

e-CADOU oferă din inimă

10 M 2022 04029 09/06/2022 EMIL ROȘCA STORIES OF OUD

11 M 2022 04030 09/06/2022 ANTIBIOTICE SA DIOMED

12 M 2022 04031 09/06/2022 SC EASTERN DIGITAL SRL cento

13 M 2022 04032 09/06/2022 NICOLETA IOANA HATEGAN BALUL VIENEZ TIMIȘOARA

14 M 2022 04033 09/06/2022 BELLES MARKS LTD GUSTUL LIBERTĂŢII

15 M 2022 04034 09/06/2022 KAROLAN CREATION CERT accommodation

16 M 2022 04036 09/06/2022 NEW AROMACOF SRL in BOX Tasty joy in

17 M 2022 04037 09/06/2022 CLOUD FUD SRL Dash BURGERS

18 M 2022 04038 09/06/2022 ALIN - FLORIN CORBU
CLAUDIU - EDUARD
CHIRIȚOIU

Raven

19 M 2022 04039 09/06/2022 RARES-VIRGIL MICACIU BLACK AUTO SERVICE CLUJ-
NAPOCA

20 M 2022 04040 09/06/2022 ANDRA IOANA JITARU DIVERSITAS GROUP ROMANIA
INDUSTRY & SERVICES Since
1993

21 M 2022 04041 09/06/2022 DANIELLE ROYAL SALON SRL Danielle Royal Salon

22 M 2022 04042 09/06/2022 Hochland SE Almette Cottage Cheese cu
cremă de brânză - Răsfăț

23 M 2022 04043 09/06/2022 ANDRA IOANA JITARU Manager Cup Tennis MCT
SINCE 2001

1 M 2022  03931 06/06/2022 SC ANAFLO SHOP
MARKETPLACE SRL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2022 04044 09/06/2022 EVENTS BY TOMY S.R.L. HYPNOTIZED

25 M 2022 04045 09/06/2022 ROSERV PHARMA SRL INSUCONTROL

26 M 2022 04047 09/06/2022 ROSERV PHARMA SRL DURAMEN FORTE

27 M 2022 04048 09/06/2022 ROSERV PHARMA SRL Roserv Pharma Linia Dr.Quinn

28 M 2022 04049 09/06/2022 HOLLAND UNIÓ
KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Fincsi

29 M 2022 04050 09/06/2022 SC PROCESS ENGINEERING
SRL

GEOKLAST

30 M 2022 04051 09/06/2022 ILIE NASTASE ILIE NASTASE

31 M 2022 04052 09/06/2022 CORA cora

32 M 2022 04053 09/06/2022 SYREX ELECTRONIX S.R.L SKYDDAR INNOVATION

33 M 2022 04054 09/06/2022 VENIVERSUM SRL VirtualCopilot

34 M 2022 04055 09/06/2022 BEST BUSINESS G I SRL Berghaus Bucovina

35 M 2022 04056 09/06/2022 VASILE OLARU OTcrypto
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MARKETPLACE SRL, BD.
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU,
NR. 11, BL. B15, ET. 5, AP. 50,
SC. 2, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

HYT

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
24.09.05

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

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, odorizante de
casă, preparate pentru spălare, aer presurizat,
în recipiente pulverizatoare, pentru curățare
și desprăfuire, apă de javel, apă parfumată
pentru lenjerie, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, burete impregnat cu
săpun, parfumuri pentru ceramică, parfumuri

pentru carton, parfumuri pentru automobile,
lichide de curățare, lichid de spălare,
detergenți pentru spălarea vaselor, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
produse pentru clătire, produse de curățare
sub formă de spray pentru materiale textile,
produse de curățare sub formă de spume,
produse de curățare de uz casnic, săpun
de uz casnic, produse pentru decolorare,
șervețele umede impregnate cu un produs de
curățat, săpun praf, sodă caustică, uleiuri de
curățare, uleiuri naturale de curățare, substanțe
parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
adeziv pentru extensii de păr, adezivi pentru
uz cosmetic, balsam pentru cuticule, balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, ceruri de
masaj, produse cosmetice, cosmetice care
conțin acid hialuronic, cosmetice care conțin
cheratină, cosmetice care conțin panthenol,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
preparate pentru pedichiură, preparate igienice
ca articole de toaletă, preparate din aloe
vera pentru uz cosmetic, preparate emoliente
(cosmetice), piatră ponce, lumânări de masaj
de uz cosmetic, loțiuni parfumate (preparate
de toaletă), loțiuni pentru corp parfumate
(preparate de toaletă), lac de uz cosmetic,
henna (vopsea cosmetică), gel de aloe vera
de uz cosmetic, dischete demachiante din
vată, creme de masaj, nemedicinale, cretă
de uz cosmetic, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, șervețele impregnate pentru
uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
ulei de ricin de uz cosmetic, trusă pentru
cosmetice, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru îndepărtarea cuticulei, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse cosmetice
sub formă de uleiuri, produse cosmetice
organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și
loțiuni pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală, unguente de uz cosmetic, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale, uleiuri
esențiale de cedru, esențe și uleiuri eterice,
preparate pentru aromoterapie, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic),
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseții,
uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale naturale, uleiuri

(210) M 2022 03931
(151) 06/06/2022
(732) SC ANAFLO SHOP
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esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
parfumate, apă de toaletă, apă de colonie,
apă de parfum, apă parfumată, aromatizanți
pentru parfumuri, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
și creme de corp parfumate, loțiuni bay rum
(cel mai des utilizate ca aftershave sau apă
de colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului
de bărbierit), șervețele parfumate, sprayuri
pentru corp (nemedicinale), pulverizatoare
pentru corp, preparate parfumate, parfumuri
naturale, parfumerie (produse de -), uleiuri
naturale pentru parfumuri, farduri, deodorante
de uz uman şi veterinar și antiperspirante,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate și tratamente pentru
păr, săpunuri și geluri, produse pentru epilare
și bărbierit, preparate pentru baie, apă
micelară, colagen hidrolizat de uz cosmetic,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseții,
produse cosmetice funcționale, creme bb de
înfrumusețare, coloranți cosmetici, creme și
loțiuni cosmetice, parfumuri, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuri parfumate,
conuri parfumate, parfumuri solide, bețișoare
parfumate, potpuriuri parfumate, pudră de talc
parfumată, pietre parfumate din ceramică,
substanțe aromatizante pentru parfumuri, spray
parfumat pentru casă, extracte de flori
(parfumerie), preparate pentru parfumarea
camerei, lotiuni parfumate pentru corp, sfere
parfumate (substanțe aromatice), săruri de
baie parfumate, conuri de pin parfumate,
odorizanți de cameră, produse de parfumare
pentru cameră, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
preparate pentru împrospătarea covoarelor
și mochetelor, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale, rezerve cu parfumuri
pentru dozatoare non-electrice de parfum de
cameră, rezerve pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, fond de ten, ojă creion, ojă de
unghii, lac de unghii, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
aerosoli pentru improspatarea si curatarea
pielii, alifii, unguente (nemedicinale), produse
astringente de uz cosmetic, balsamuri de
buze, bază de machiaj, concentrate hidratante
(produse cosmetice), comprese pentru ochi
de uz cosmetic, cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, bază pentru unghii (cosmetice),
cremă pentru ochi, cremă pentru unghii,
cremă de noapte, creme cu protecție solară,
creme antirid, creme anticelulitice, creme anti-

îmbătrânire, cosmetice pentru unghii, creme,
loțiuni și geluri hidratante, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), creme tonifiante
(produse cosmetice), creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), creme pentru pistrui, creme pentru
demachiere, creme pentru corp parfumate, gene
false, granule pentru curățarea feței, geluri
pentru întârzierea îmbătrânirii, gel pentru unghii,
geluri de curățare, gel exfoliant, foițe de pudră
pentru față, emolienți pentru ten, emulsii de corp,
hârtie abrazivă pentru unghii, lapte hidratant,
lapte de corp, lac de unghii de uz cosmetic,
intăritor pentru unghii, loțiuni după plajă, nămol
cosmetic de corp, măști hidratante, măști de
frumusețe, măști de curățare, produse cosmetice
hidratante, preparate pentru repararea unghiilor,
produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, produse exfoliante, săruri de baie, ser
anti-îmbătrânire, pudră de toaletă, pudră de
talc pentru corp, produse pentru tonifierea pielii,
ser calmant pentru piele, uleiuri bronzante,
spume de curățare, sprâncene false, balsam
de păr, balsam pentru barbă, ceară pentru păr,
decoloranți pentru păr, cremă pentru fixarea
coafurii, creme pentru îngrijirea părului, măști
pentru păr, loțiuni capilare, geluri pentru fixarea
coafurii, fixative de păr, vopsele pentru păr,
preparate pentru nuanțarea părului, pomade
de păr pentru bărbați, șampoane uscate,
șampoane, pudra de par, ulei de păr, ulei
pentru barbă, tratamente pentru păr, ser de
păr, rimel, geluri pentru duș, produse de
curățare pentru mâini, săpun lichid, șampoane
pentru corp, săpun pentru utilizare fără apă.,
parfumuri lichide, parfumuri pentru corp, baze
pentru parfumuri de flori, parfumuri de camera
sub formă de spray, apă de lavandă, agenți
caustici pentru curățare, agenți de decapare
pentru vopsea, agenți de deparafinare pentru
curațare, agenți de uscare pentru mașini
de spălat vase, agenți pentru îndepărtarea
petelor, amoniac pentru curățenie, amidon
pentru curățare, batiste impregnate cu produse
pentru curățarea ochelarilor de vedere, ceară
antiderapantă pentru dușumele, ceară pentru
lustruit, ceruri de parchet și mobilă, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții de
curățare pentru toalete, cârpe impregnate pentru
lustruit, decapanți, degresanți pentru curățare,
compoziții pentru tratarea pardoselilor, creme de
lustruit, detartranți de uz casnic, detergenți alţii
decât cu utilizare în procesele de fabricarre şi în
scopuri medicale, lichide degresante, preparate
detartrante de uz casnic, preparate degresante
de uz casnic, preparate pentru înălbire de uz
casnic, produse cosmetice, săpunuri, săpun
industrial, săpun detergent, înălbitor pentru
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rufe, detartranți praf folosiți pentru mașina de
spălat, tablete pentru mașini de spălat vase,
spray-uri de curățare, spray-uri de degresare,
substanțe degresante, solvenți de degresare,
alții decât cei folosiți în procesele de fabricație,
produse pentru îndepărtarea mucegaiului,
produse pentru îndepărtarea calcarului, produse
pentru desfundarea țevilor de scurgere,
produse pentru lustruirea mobilei, solvenți
pentru îndepărtarea vopselelor, substanțe pentru
curățarea mochetelor, substanțe de curățare
pentru uz casnic, produse pentru spălare,
șampon de covoare, șervețele pentru șters
ochelarii impregnate cu detergent, produse
pentru îndepărtarea ruginii, produse pentru
îndepărtarea cerii, produse pentru îndepărtarea
vopselei, produse pentru îndepărtarea petelor
provocate de animalele de companie,
produse pentru curățarea geamurilor (de
lustruire), produse pentru intensificarea acțiunii
detergenților, produse de spălat legume și
fructe, produse de lustruit pentru chitare,
produse de lustruit metalul, produse decolorante,
produse pentru curățarea litierelor, produse
pentru curățarea și luciul frunzelor plantelor,
produse de curățare pentru vehicule, ceară de
carnauba pentru industria automobilelor, ceară
auto, detergenți pentru curățarea automobilelor,
lichide pentru spălarea parbrizelor, produse
pentru lustruirea automobilelor, soluții de
ștergere, întreținere și curățare a mașinilor,
produse pentru lustruirea anvelopelor de
vehicule, produse pentru curățarea dinților și ape
de gură, paste de dinți, geluri de baie și duș,
nu de uz medical, produse pentru îndepărtarea
ojelor de unghii, ojă de unghii.
4. Combustibili și materiale pentru iluminat,
compoziții pentru controlul prafului, energie
electrică, lubrifianți și unsori industriale, ceară și
lichide, produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea prafului, aditivi non-chimici pentru
combustibili, ceară de albine, combustibili pe
bază de alcool, alcool metilic, amestecuri de
combustibili, antracit, aprinzătoare pentru foc,
aprinzătoare lichide pentru grătar, aprinzătoare
pentru grătare, brichete de cărbune, brichete,
benzină (combustibil), cărbune pentru narghilea,
cărbune, carburanți, butan folosit la iluminat,
cocs, ceară pentru iluminat, ceară (materie
primă), cartușe de gaz, carburanți pentru
vehicule cu motor, combustibili fără fum,
combustibili, gaz aerian, gaz butan utilizat
drept combustibil, gaz butan folosit drept
combustibil pentru uz casnic, dioxid de carbon
pentru aprindere, emulsii bituminoase pentru
combustibil, eter de petrol, compuși care nu
scot fum pentru utilizare drept combustibili, gaz
natural, gaz de șist, gaz propan, gaz îmbuteliat,

huilă, gazolină, hârtie pentru iluminat, lignit,
lemn, iască, ligroină, lemn destinat utilizării drept
combustibil, lumânări și fitiluri pentru iluminat,
produse combustibile, petrol lampant, parafină,
produse pe bază de cărbune utilizate drept
combustibil, uleiuri combustibile, seu pentru
iluminat, spirt denaturat, solvenți nafta utilizați
ca acceleratori, turbă (combustibil), ulei de
lampă cu agent insectifug, uleiuri pentru iluminat,
uleiuri minerale pentru motor, energie electrică
din surse regenerabile, energie electrică din
surse neregenerabile, aditivi (nechimici) pentru
fluide hidraulice, aditivi concentrați (nechimici)
pentru lubrifianți, aditivi nechimici pentru uleiuri
de motor, aditivi nechimici pentru uleiuri de
cutii de viteze, aditivi nechimici pentru uleiuri
de transmisie, aditivi nechimici pentru unsori,
ceară pentru schiuri, ceară pentru plăci de
surf, ceară pentru fabricarea de lumânări,
ceară pentru curele, ceară de albine pentru
utilizare în fabricarea unguentelor, unsoare
pentru arme, agenți de lubrifiere sub formă de
pudră de talc, agenți de lubrifiere sub formă
de pulbere de grafit, ceară vegetală, ceruri
de uz industrial, ceară pentru skateboarduri,
ceară pentru snowboarduri, ceară utilizată ca
înveliș pentru materiale de ambalare de produse
alimentare, lichide de tăiere, lanolină pentru
fabricarea cosmeticelor și pomezilor, lubrifianți,
lubrifianți pentru automobile, lubrifianți pentru
mașini industriale, lubrifianți pentru mașini-
unelte, lubrifianți pentru motoarele vehiculelor,
seu, stearină, ulei de ricin de uz tehnic, preparate
pentru detașarea componentelor din metal
ruginite, preparate pentru lubrifierea îmbinărilor,
preparate pentru reducerea frecării prin glisare
între două suprafețe, ulei pentru încălțăminte,
ulei pentru țevi de armă, ulei de soia de uz
industrial, ulei de susan de uz industrial, uleiuri
de gresare, uleiuri de amortizare, uleiuri animale
de uz industrial, uleiuri de impregnare, uleiuri de
gresare (lubrifianți industriali), uleiuri de turnare,
uleiuri de măsline de uz industrial, uleiuri de
nucă de uz industrial, uleiuri de pește de uz
industrial, uleiuri de in pentru vopsele, uleiuri
de impregnare pentru combaterea coroziunii,
uleiuri izolante, uleiuri grele, uleiuri pentru
motoare, uleiuri pentru lanțuri, uleiuri pentru
călirea metalelor, uleiuri pentru angrenaje,
uleiuri minerale, uleiuri lubrifiante sintetice,
uleiuri pentru conservarea zidăriei și pieilor,
uleiuri sintetice, uleiuri și gresanți de lubrifiere,
unsori cu utilizări tehnice, uleiuri tehnice
pentru prelucrarea metalelor, unsori pentru
mașini, lubrifianți pentru gresarea vehiculelor,
produse pentru îndepărtarea prafului, substanțe
pentru utilizare la absorbția prafului, produse
pentru umezirea prafului, preparate pentru
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absorbția prafului, aranjamente din lumânări,
bețișoare pentru aprinderea lumânărilor, candele
(lumânări), ceară parfumată pentru topit,
elemente decorative pentru iluminarea pomului
de crăciun (lumânări), produse de topit din
ceară parfumată, torțe pentru grădină, lumânări
parfumate, lumânări cu aromă de mosc,
lumânări parfumate pentru aromaterapie, lumini
de Crăciun (lumânări), lumânări pentru ocazii
speciale, lumânări pentru absorbirea fumului,
lumânări cu repelent pentru insecte, ceară de
carnauba, ceară de albine folosită la fabricarea
produselor cosmetice.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă, adezivi
de uz dentar, abrazivi de uz dentar, agenți de
sigilare de uz dentar, ceară dentară, apă de
gură pentru uz medical, ape de gură antiseptice,
cimenturi dentare, gaze de uz stomatologic,
materiale de fixare a danturii, rășini dentare,
sprayuri de gură pentru uz medical, produse
medicinale pentru îngrijirea gurii, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, pastă de
dinți medicamentoasă, dezinfectante, șervețele
dezinfectante, săpunuri dezinfectante, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, adezivi
chirurgicali, ape termale, anticoncepționale
(produse chimice), alcool medicinal, apă
oxigenată de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, balsamuri pentru fundul
bebelușului, de uz medical, capsule pentru
medicamente, cristale de uz terapeutic, colagen
de uz medical, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respirației de uz medicinal, geluri
de masaj de uz medical, medicamente pentru
animale, lumânări pentru masaj de uz terapeutic,
loțiuni de uz veterinar, loțiuni medicinale după-
ras, picături de ochi, pansamente, bandaje
și plasturi medicali, organe vii și șervețele
pentru uz chirurgical, preparate medicale,
produse rehidratante, preparate și materiale
de diagnostic, șampoane medicinale, remedii
naturale și farmaceutice, țigarete fără tutun, de
uz medical, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, stickuri contra durerilor de cap,
truse de prim ajutor de uz casnic, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
alimente pentru diabetici, antioxidanți, amestec
de băuturi nutritive pentru înlocuirea unei
mese, alimente pentru sugari, ceai medicinal,
ceaiuri de slăbit de uz medical, băuturi pe
bază de vitamine, fibre dietetice, picături cu

vitamine, mentă de uz farmaceutic, plasturi
cu suplimente de vitamine, poțiuni medicinale,
pâine cu conținut scăzut de sare de uz medical,
preparate multivitaminice, substanțe dietetice
pentru bebeluși, preparate pentru suprimarea
apetitului, preparate pentru stimularea apetitului,
suplimente alimentare pentru animale, vitamine
și preparate cu vitamine, suplimente
nutritive, articole absorbante pentru igiena
personală, dezinfectanți și antiseptice, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
șampoane uscate medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, truse portabile de
medicamente, algicide, acaricide, bețișoare
anti-țânțari, bețișoare fumigante, fungicide,
erbicide, hârtie cu insecticid contra moliilor,
preparate antiparazitare pentru animale de
companie, prafuri antipurici pentru animale,
otrăvuri, preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate împotriva păduchilor,
substanțe antimucegai, spirale antițânțari,
zgărzi antiparazitare pentru animale, geluri
antibacteriene.
7. Echipament pentru mișcare și manevrare,
echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit, echipament pentru măturare,
curățare și spălare, generatoare de electricitate,
mașini de distribuire, mașini și mașini-unelte
de urgență și salvare, mașini și mașini-
unelte pentru tratarea materialelor și pentru
fabricare, pompe, compresoare și suflante,
generatoare de curent, roboți industriali, foarfecă
de descarcerare (foarfece de salvare electrice),
roboți de uz industrial, roboți folosiți în
industrie, buldozere, accesorii pentru buldozere,
accesorii pentru excavatoare, aparate de
ascuțit burghie de foraj minier, aparate pentru
sortarea pământului (mașini), aparate pentru
împrăștierea pământului (mașini), ciocane de
forjă cu arc, burghie pentru bormașină, burghie
pentru industria mineritului, clești cu prize
multiple (mașini), excavatoare, echipamente de
forare în pământ (mașini), dispozitive pentru
săparea și deplasarea pământului (mașini),
dispozitive de tăiat șanțuri, cupe de buldozer,
foarfece pneumatice, mașini de dragaj, mașini de
cosit (electrice), mașini de perforat roci, mașini
de forat puțuri, lopeți mecanice (instrumente),
instrumente de foraj (mașini), mașini de
prelucrare a mineralelor, mașini de îndreptat,
mașini de săpat, mașini vibratoare, mașini
pentru tăierea pietrelor, mașini pulverizatoare
de beton, mașini pentru săparea șanțurilor,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, unelte de tăiat pentru foraj ascendent,
accesorii pentru mașini de tuns gazonul,
aeratoare, aparate de muls, aparate de tuns
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iarba pentru grădină, aparate electrice de
tuns iarba, capete pentru recoltare, batoze,
aparate reîncărcabile pentru tunderea gardului
viu, aspirator cu tocător pentru curățarea
resturilor de gunoaie, cilindri de pulverizare
sub formă de instrumente horticole, cultivatoare
(mașini), cuțite de cositoare, coase (mașini),
coase electrice pentru grădină, combine,
cultivatoare (unelte electrice pentru gazon și
grădină), cultivatoare electrice, dispozitive de
stropit (mașini), dispozitive de tăiat crengi
(acționate electric), dispozitive de tuns (acționate
electric) pentru animale, dispozitive electrice de
tăiat gardul viu, dispozitive pentru grădinărit
(electrice), freze de grădină, grape, mașini
pentru tuns gazon-ul, foarfece electrice pentru
tunderea gardului viu, instrumente agricole,
altele decât cele acționate manual, incubatoare
pentru ouă, lance de stropit sub formă de
instrumente agricole, mașini de cultivat, utilaje
agricole, unelte de curățat gazonul (mașini),
mașini de tuns animale, aparate de ridicare și
de înălțare, elevatoare și scări rulante, mașini
de împachetat, mașini de ambalat sau de
împachetat, mașini de sortare, altele decât cele
pentru bani, mașini de încărcare, mecanisme de
deschidere și închidere, transportoare și benzi
rulante, accesorii pentru aspiratoare de praf,
pentru pulverizare de parfumuri și dezinfectante,
aparate de curățat cu aburi, aparate automate de
curățare a piscinelor, aparate de lustruit pentru
întreținerea podelelor, aparate de măturare
automate pentru bazine de înot, aparate de uscat
rufe fără încălzire, aparate electrice de bătut
covoare, aparate electrice pentru șamponarea
covoarelor, aspiratoare, aspiratoare automate,
aspiratoare comerciale și industriale, aspiratoare
pentru automobile, aparate de curățat cu
presiune mare, centrifuge (mașini), aspiratoare
uscate și cu apă, coșuri pentru ustensile pentru
mașinile de spălat vase, mașini și aparate
electrice pentru ceruit, coșuri pentru mașini
de spălat vase sub formă de piese pentru
mașini de spălat vase, degresoare, curățitoare
electrice cu înaltă presiune, discuri de lustruire
folosite cu șlefuitoare electrice pentru pardoseli,
dispozitive automate pentru curățarea podelelor,
dispozitive electrice de lustruit încălțăminte,
distribuitoare de detergent lichid, echipament
electric de curățare a geamurilor, filtre și pungi
de praf pentru aspiratoare, mașini de călcat
și prese de rufe, instalații de spălat vehicule,
instrumente de curățare cu ultrasunete, pentru
bijuterii, instrumente de curățare cu ultrasunete,
de uz industrial, mașini combinate de spălare
și periere, mașini cu abraziune pentru curățare,
mașini de aspirare de uz casnic, acumulatoare
hidraulice (componente ale maşinilor), ambreiaje

pentru mașini, alternatoare auto, alimentatoare
pentru carburatoare, angrenaje pentru mașini,
ansambluri pompă-motor, arbori de mașini,
arbori cu camă pentru motoare, apărătoare
de mașini, arbori cu came, arbori cardanici,
arbori pentru mașini, bujii, cablaj aprindere bujii,
carburatoare, carcase pentru mașini industriale,
chiulase de motor, cilindri compresori (piese
de mașini), cilindri de motoare, compresor
de supraalimentare, cuplaje cardanice, cuplaje
de siguranță pentru mașini, cuplaje (părți de
motoare), curele de transmisie, demaroare,
dispozitive de acționare pentru mașini,
dispozitive de acționare pentru mecanisme,
dispozitive de injecție diesel, motoare electrice,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
elemente de comandă pneumatice pentru
mașini, filtre de combustibil, filtre de ulei
pentru motoare și elemente de propulsie,
frâne electrice pentru mașini, frâne cu saboți
(organe de mașină care nu sunt pentru vehicule
terestre), filtre ca piese pentru mașini, furtunuri
(metalice) folosite la sistemele hidraulice
ale mașinilor, lagăre (fusuri, componente
ale maşinilor, garnituri de frână (piese
pentru mașini), garnituri de chiulasă, îmbinări
articulate, motoare hidraulice, garnituri metalice
pentru motoarele vehiculelor, ventilatoare pentru
motoare, turbine de alimentare pentru mașini,
turbine de supraalimentare pentru motoare,
turbine hidraulice, vilbrochenuri, mașini de
construcție, mașini și aparate pentru tăiere,
forare, șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor,
mori și mașini de râșnit, mașini, mașini-unelte
și scule și aparate acționate electric pentru fixat
și asamblat, mașini și dispozitive de lipit și
sudură, mașini pentru producerea și procesarea
materialelor, mașini de filtrat, separatoare și
centrifuge, mașini pentru placare, injectoare
pentru motoare, motoare de mașini, rulmenți
pentru motoare, roți și șenile pentru mașini,
pompe de apă, mașini pentru curățenie și
curățare în exterior., ciocane rotopercutoare
electrice, ferăstraie (maşini), suflante pentru
comprimarea, evacuarea și transportul gazelor,
supape pentru evacuarea gazelor de ardere
(piese pentru mașini), robinete pentru mașini,
mașini de tocat carne, mașini de tocat furaje,
tocătoare de lemn (mașini), tocătoare de
hârtie (mașini), tobe de eșapament pentru
motoare, motocoase electrice, monturi pentru
rulmenți, carcase de rulmenți, rulmenți cu
ace, rulmenți cu bile, inserții pentru rulmenți,
vibratoare de beton, mașini de șlefuit, polizoare
(mașini), perii disc cu sârmă pentru polizoare
electrice, discuri abrazive pentru polizoare
mecanice, discuri cu lamele pentru polizoare
electrice, rindele electrice, freze, macarale,
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sfredele pentru macarale, mașini de găurit
și sfredele, mecanisme de tăiat (mașini),
mașini pentru vopsit, pistoale pentru vopsit,
mașini de lipit, pistoale de lipit electrice,
motoprășitoare (mașini), atomizoare sub formă
de piese pentru mașinile de stropit culturile
agricole, suflante industriale, suflante de aer,
saci pentru aspiratoare, perii pentru aspiratoare,
mașini (industriale) pentru felierea alimentelor,
aparate (electrice, de bucătărie) pentru felierea
alimentelor, dispozitive de zdrobit de bucătărie,
electrice, compresoare, lagăre (componente
ale maşinilor), variatoare de viteză pentru
mașini, variatoare de cuplu hidraulice (organe
de mașină nedestinate vehiculelor terestre),
mașini de curățat materiale textile, mașini
de spălat, uscătoare centrifugale (mașini),
uscătoare rotative (mașini), roboți pentru
curățenie, mături electrice, mopuri electrice cu
aburi, mașini pentru spălat ustensile, mașini
pentru spălarea geamurilor, role din materiale
nețesute care constituie piese de mașini folosite
la lustruire, roți din materiale nețesute care
constituie piese de mașini folosite la degresare,
mașini pentru curățenie și curățare în exterior,
mașini electrice pentru spălarea alimentelor,
mașini de uscat gogoși de mătase, mașini
de spălat vehicule, mașini de spălat cu
presiune, automate (distribuitoare automate),
distribuitoare de săpun, mașini de pulverizat,
ciocane pneumatice, deschizătoare electrice de
conserve, dispozitive de tensionare cu clichet
(mașini), malaxoare, mașină de suflat, mașini
de cusut pentru textile și piele, mașini de făcut
chei, mașini pentru ascuțire și realizat matrițe,
mașini pentru fabricarea ambalajelor, mașini
pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor,
mașini pentru fabricarea pungilor, mașini pentru
fabricarea sacilor, mașini pentru fabricarea
funiilor de paie, mașini pentru fabricarea de
chibrituri, mașini pentru fabricarea de ace,
mașini pentru fabricarea semiconductoarelor,
mașini pentru fabricarea uneltelor, mașini pentru
fabricarea țigărilor, mașini pentru impregnare,
mașini pentru imprimarea și legarea cărților,
mașini și aparate de procesat și preparat
alimente și băuturi, mașini-unelte, prese
de asamblaj, pistoale de etanșat electrice,
scule electrice, roboți pentru mașini-unelte,
scule pneumatice portabile, scule modulare
(instrumente), scule manuale acționate în
alt mod decât manual, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, unelte cu
acționare electrică, unelte acționate mecanic,
storcătoare industriale, tocătoare (mașini), șerpi
electrici pentru desfundarea conductelor, unelte
acționate cu motor, aparate de vulcanizare,
bormașini cu suport, bormașini robotizate

electrice de mână, ciocane rotopercutoare
electrice.
8. Arme ascuțite și contondente, instrumente
manuale de urgență și salvare, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere, unelte pentru ridicat (cricuri),
instrumente pentru menținerea focului, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
unelte manuale pentru construcție, reparație
și întreținere, instrumente pentru menținerea
focului, acţionate manual, ciocane, ciocane
de lemn și baroase (unelte de mână),
instrumente de fixare și îmbinare, acţionate
manual, unelte manuale pentru tăiere, găurire,
șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței., lame
de ferăstraie (componente ale uneltelor de
mana), suporturi pentru ferăstraie, rindele, freze
(scule), mașini manuale de tăiat, diamant de
tăiat sticlă, atomizoare acționate manual, de
uz industrial sau comercial, aparate pentru
aranjarea părului, aparate manuale pentru
ondularea părului, fiare de ondulat, ondulatoare
de păr electrice, trimmere neelectrice de tuns
sprâncene, împletitoare de păr electrice, ace
pentru găurirea urechilor, accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), aparate electrice de
coafare, clești pentru întors genele, dispozitive
electrice de curbat gene, fiare de călcat, cuțite
de potcovărie, pensete, foarfece, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului, aparate
de tuns animale, masini de tuns pentru bebeluși,
aparate de epilat electrice si neelectrice, aparate
de ras, aparate de tuns părul, non-electrice,
aparate electrice de tuns barba, aparate electrice
de tuns părul din nas, aparate electrice de tuns
părul din urechi, aparate electrice pentru tuns
(instrumente manuale), aparate electrice pentru
tuns părul, aparate pentru epilat prin electroliză,
aparate pentru epilat, electrice sau neelectrice,
aparate neelectrice de tuns barba, mașini de
tuns electrice, lame de ras, aparate pentru tuns si
aranjat barba și mustața, pieptene pentru contur
barbă, pensete pentru îndepărtarea părului,
aparate de bărbierit, aparate de bărbierit cu
vibrații, aparate de ras de unică folosință,
aparate de ras electrice, brice (de bărbierit),
casete cu lame pentru aparate de ras, cutii
adaptate pentru lame de ras, distribuitoare
de lame pentru aparate de ras, dispozitive
pentru distribuirea lamelor de ras, tocuri pentru
aparate de ras, truse de bărbierit, ondulatoare
pentru gene, unelte de mână pentru exfolierea
pielii, unelte de mână folosite la eliminarea
pielii întărite, separatoare de gene, răzuitoare
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de tapete, pulverizatoare manuale cu pompă,
pensete pentru gene artificiale, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, ustensile pentru arta
corporală, accesorii pentru manichiură, clești de
unghii, freză electrică pentru unghii, instrumentar
de pedichiură, truse de manichiură, pile
electrice de unghii, pile de unghii, instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, unghiere, truse
de pedichiură, aparate de curățat legume,
acționate manual, aparate de feliat legume,
argintărie (cuțite, furculițe și linguri), cutii pentru
tacâmuri, cuțite de bucătărie, cuțite, furculițe
și linguri, cuțite de masă, decojitoare de
legume, non-electrice, deschizătoare neelectrice
de conserve, deschizătoare de stridii, dispozitive
de curățat boabele de porumb, acționate manual,
dispozitive de curățat cartofi (instrumente
manuale), dispozitive pentru tăiat pizza,
feliatoare, acționate manual, dispozitive pentru
tăiat pastele (acționate manual), dispozitive de
curățat cartofi (cuțite), dispozitive de tăiat pizza,
neelectrice, dispozitive neelectrice de feliat
alimente, foarfece de bucătărie, feliatoare de
legume, instrumente pentru scoaterea solzilor de
pește, instrumente pentru extragerea cotoarelor
de măr, instrumente pentru decojirea fructelor,
non-electrice, instrumente de decorticat creveți,
gheare pentru carne, furculițe și linguri,
mânere pentru cuțite, lingurițe ca suvenire de
colecție, linguri, furculițe și cuțite de masă
pentru bebeluși, seturi de tacâmuri, răzători
de bucătărie, răzuitoare (cuțite), nivelatoare
pentru torturi, tacâmuri biodegradabile, tăietoare
de fructe, ustensile de mână pentru curățat
ananasul, tăietoare pentru cartofi prăjiți,
tocătoare de carne (unelte manuale), tacâmuri
speciale pentru bebeluși, tacâmuri și veselă
de unică folosință, din plastic, amestecătoare
(unelte manuale), aparate de sudură non-
electrice, bricege multifuncționale, centuri pentru
unelte, buzunare pentru unelte pentru a fi
atașate la centuri pentru unelte, chei pentru
crampoane pentru încălțămintea de golf, ciocane
de spart gheața, alonje pentru scule de mână,
dălți pentru sculptori, cuțitoaie de potcovar,
cuțite pentru scufundări, cuțite pentru bricolaj,
cuțite, colectoare de monede, cuie (clești de
scos -), clichete (unelte), foarfece de buzunar,
extractoare de cuie, despicătoare de bușteni
(unelte acționate manual), deschizătoare de
conserve acționate manual, fiare de gofrat,
hurci pentru spălarea aurului, macete, lopeți
pentru zăpadă, linguri pentru saună, instrumente
de tranșat, instrumente pentru sacrificarea și
tranșarea animalelor, mașini de tuns (manuale),
mașini de tăiat și fațetat, mojare și pisăloage
(unelte de mana), pompe de mână, scule de
mână pentru perforare, acționate manual, altele

decât cele de birou, raclete pentru schiuri,
pulverizatoare (unelte acționate manual), pompe
pentru lichide (acționate manual), răngi de
scos cuie (unelte manuale), ciocane, ciocane
de lemn și baroase, clești patent, clești,
cleme de prindere (scule manuale), cuțite
demontabile (componente unelte de mână),
fiare de marcare, echere culisabile (unelte
acționate manual), dispozitive de îndreptare a
firelor (unelte acționate manual), dispozitive de
curbat țevi (unelte acționate manual), menghine,
leviere, instrumente pentru finisarea pereților
din rigips, instrumente de fixare și îmbinare,
pene de fixare, perii de sârmă (unelte acționate
manual), mojare pentru pisat, mistrii pentru
îmbinări, mistrii pentru zidărie, oale de turnătorie,
patrițe de numerotare, mojare pentru pisat
(unelte manuale), piese de nivelare pentru unelte
acționate manual, răngi, raclete pentru pardoseli
și ferestre, pompe de gresat, punctatoare de
centrare (portabile), pistoale de călăfătuire,
sule, tije pentru cabluri, unelte de lustruit,
scule rotative (unelte acționate manual), șerpi
pentru desfundat țevi, acționați manual, unelte,
acționate manual, pentru repararea vehiculelor,
unelte de mână pentru nivelarea cimentului,
sfoară pentru construcții, separatoare de flanșă
(unelte manuale) pentru separarea flanșelor,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, unelte de piuare
(manuale), unelte manuale pentru demontarea
anvelopelor, vârfuri de unelte rotative (unelte
acționate manual), cazmale, coase acționate
manual, dispozitive de tăiat garduri vii (unelte
acționate manual), foarfece de grădină, greble,
furci de fân, furci agricole (unelte manuale), furci
de grădină, grape acționate manual, instrumente
de defrișare fiind scule de mână, lopeți, lopățele
de grădina, instrumente pentru tăierea ghearelor
la păsările de curte (instrumente acționate
manual), instrumente pentru mânarea vitelor,
acționate manual, mașini de pulverizare (unelte
acționate manual) folosite în grădină pentru
pulverizarea insecticidelor, mașini de tuns gazon
(instrumente manuale), mașini de tăiat garduri
vii (unelte acționate manual), pulverizatoare
agricole (acționate manual), prășitori manuale,
mistrii, târnăcoape, săpăligi, unelte de tăiat
buruieni acționate manual, unelte de scos
buruieni acționate manual, unelte pentru altoit
(unelte manuale), unelte, acționate manual,
pentru silvicultură, târnacop, cricuri tip crocodil
pentru vehicule (acționate manual), elevatoare,
acționate manual, pentru motociclete, suporturi
pentru cricuri de mână, cricuri de mână,
harpoane pentru pescuit.
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/06/2022

și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
echipament pentru scufundări, magneti,
materiale înregistrate, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, componente electrice și
electronice, aparate de înregistrare de date,
aparate și instrumente pentru controlul
vitezei vehiculelor, dispozitive de testare și
controlul calității, dispozitive de măsurare,
dispozitive de control și regulatoare, aparate
de semnalizare, alarme și echipamente
de avertizare, echipament și îmbrăcăminte
reflectorizante pentru prevenirea accidentelor,
dispozitive de control al accesului, camere
retrovizoare pentru vehicule, conuri de trafic,
detectoare de fum, echipamente de protecție
și siguranță, accesorii de protecție termică
(îmbrăcăminte) împotriva accidentelor sau
vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de piele
pentru protecție împotriva accidentelor sau
a vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de
protecție și armură pentru corp, articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
leziunilor, articole de îmbrăcăminte izolante
pentru protecție împotriva accidentelor sau
vătămărilor, benzi reflectorizante pentru purtat,
cagule ignifuge, cagule de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, articole de
îmbrăcăminte pentru motocicliști de protecție
împotriva accidentelor sau rănirilor, articole de
siguranță pentru cap, articole de protecție pentru
cap, articole de îmbrăcăminte rezistente la foc,
cizme (încălțăminte de protecție), dispozitive de
protecție, de uz personal, împotriva accidentelor,
filtre pentru măști respiratorii, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
incaltaminte impotriva accidentelor, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, măști de
protecție, plase de siguranță, casti de protecție,
ochelari de protecție, panouri solare, blocuri
de alimentare cu energie electrică, bănci de
încărcare, cabluri prelungitoare, prelungitoare cu
prize multiple, cabluri electrice, cabluri adaptoare
(electrice), echipamente de comunicare, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
stații de alimentare pentru vehicule electrice,
adaptoare de curent alternativ, adaptoare pentru

cabluri, antene și componente, cabluri și fire
electrice, circuite electrice și circuite imprimate,
unități de memorie electronice, tablouri electrice
de distribuție., cântare electrice, software
pentru diagnoză și depanare, aparate pentru
diagnoza instalațiilor de energie electrică, testere
pentru baterii, prese de lipit filme, variatoare
electronice de viteză, regulatoare (variatoare)
electrice de lumină, materiale înregistrate
descărcabile, aparate biometrice de identificare,
analizoare de imagine, analizoare de
luminescență, aparate de înregistrare, aparate
pentru înregistrarea temperaturii, aparate
electronice pentru înregistrarea vitezei, aparate
pentru înregistrarea timpului, înregistratoare
de date, cabluri telefonice, tablete, agende
electronice, amplificatoare de semnal, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate pentru
codificarea datelor, aparate de control multiport,
huse pentru tablete, cabluri usb, cabluri
usb luminoase, încărcătoare, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse
pentru calculatoare de buzunar, huse pentru
aparate de fotografiat, încărcătoare usb, căști,
căști in-ear, cutii pentru căști, bureți pentru
căști, căști fără fir, amplificatoare pentru căști,
boxe, boxe portabile, suporturi pentru selfie
(monopoduri manual), vizoare cu stabilizare
giroscopică, giroscoape pentru stabilizare
(instrumente optice), laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, display-
uri pentru telefoane mobile, carcase pentru
telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, difuzoare pentru telefoane mobile,
stații de andocare pentru telefoane mobile,
suporturi de telefoane mobile pentru bord, huse
din piele pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente audio
pentru automobile, difuzoare stereo pentru
automobile, difuzoare audio pentru automobile,
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cablaje electrice pentru automobile, boxe pentru
automobile, adaptoare stereo pentru automobile,
aparate de navigație pentru automobile,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, cabluri coaxiale, cabluri electronice,
cabluri optice, cabluri audio, cabluri video, cabluri
scart, cabluri pentru modem, cabluri de curent,
cabluri pentru calculatoare, cabluri și fire, cabluri
pentru baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, conector
prize (electrice), software descărcabil, aplicații
software descărcabile, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu auto-developare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genti pentru playere media digitale, playere
mp4, player portabil multimedia, ochelari 3d,
playere multimedia, camere video activate de
mișcare, telecomenzi multifuncționale, stații de
andocare pentru playere audio digitale, stații de
andocare pentru telefoane inteligente, sisteme
de vizualizare video, sisteme de sonorizare
exterioară, sisteme de divertisment audio-
video pentru mașini (ice), sisteme audio-
video de divertisment pentru mașină, folii
de protecție pentru tablete, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii
de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, carcase de acumulatoare, carcase
de baterii, carcase de calculator, carcase
pentru camere, carcase pentru comutatoare
(electronice), carcase pentru aparate electrice,
carcase pentru dispozitive digitale de asistenta
personala (pda), carcase rezistente la apă

pentru camere video, carcase pentru dispozitive
de stocare de date, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără
fir, dispozitive periferice pentru reproducerea
de date, gadgeturi la purtător (dispozitive
periferice pentru calculatoare), unități de hard
disk, drivere pentru dispozitive, unități de
stocare (ssd), mijloace de stocare electronice,
dispozitive cu memorie pentru stocare, conținut
media descărcabil, piese și accesorii pentru
aparatură audio, piese și accesorii pentru
aparate de comunicații, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, încărcătoare portabile, adaptoare
coaxiale, adaptoare electrice, adaptoare usb,
adaptoare audio, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare pentru prize, brățări inteligente
care transmit date către telefoane inteligente,
cabluri pentru transmisia de date, folii de
protecție adaptate pentru ceasuri inteligente,
alarme la aparatele de supraveghere pentru
bebeluși, filtre pentru măști respiratorii (non-
medical), termometre, termometre cu infraroșu,
baze de date computerizate, conținut media,
benzi înregistrate, date înregistrate electronic,
holograme, suporturi de înregistrare (optice),
aparate pentru înregistrări audio-video, benzi
audio preînregistrate, carduri de memorie
usb, buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți audio, cărți
electronice, casete preînregistrate, cd-rom-uri
pre-înregistrate, diapozitive, discuri compacte
video preînregistrate, dvd-uri preinregistrate,
fișiere digitale (podcast), înregistrări muzicale,
înregistrări video, manuale cu instrucțiuni
în format electronic, postere descărcabile,
podcast-uri descărcabile, muzică digitală
descărcabilă, publicații electronice descărcabile,
reviste electronice, transmisii video, aparate
electronice de supraveghere, aparate de
stingere a incendiilor pentru automobile,
aparate de scanare corporală cu raze x
pentru securitate, aparate și instrumente de
semnalizare, sisteme de stingere a incendiilor,
senzori pentru protecția vieții private, senzori
de fum, sisteme de asistență șofer pentru
autovehicule, mănuși rezistente la foc, etichete
electronice de siguranță, dispozitive electronice
de supraveghere pentru bebeluși, dispozitive
video de monitorizare a bebelușilor, benzi
adezive de securitate (magnetice), bastoane de
mână pentru siguranță, articole reflectorizante
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pentru purtat, pentru prevenirea accidentelor,
aparate pentru salvare maritimă, aparate
pentru siguranța traficului feroviar, cizme de
protecție împotriva accidentelor, chingi tip ham
ajutătoare la ridicat greutăți, cleme nazale pentru
scafandri și înotători, combinezoane cu aerisire,
combinezoane termice de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, costume de pericol
biologic, costume antigravitaționale, curele de
susținere pentru muncitori, discuri reflectorizante
individuale pentru prevenirea accidentelor de
circulație, dispozitive de protecție contra razelor
x, cu excepția celor de uz medical, dispozitive și
echipament de salvare, dispozitive de protecție
pentru dinți, îmbrăcăminte de protecție pentru
prevenirea accidentelor, hamuri de salvare,
genunchiere pentru muncitori, încălțăminte de
protecție, măști de gaze, măști antipoluare
pentru protecție respiratorie, mănuși de unică
folosință pentru laborator, lentile pentru măști
de protecție pentru față, mănuși de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
ochelari de protecție anti-aburire., ochelari
antipraf, măști pentru respirație, măști de
protecție pentru muncitori, plase de protecție
împotriva accidentelor, prelate de protecție,
pături ignifuge, pături de supraviețuire, protecție
(îmbrăcăminte de -) împotriva accidentelor,
radiațiilor și focului, viziere de protecție, veste
de salvare, veste antiglonț, amplificatoare,
amplificatoare de antene, amplificatoare de
control, amplificatoare electronice, aparate
de copiere, cabluri de semnal pentru it/
av și telecomunicații, digitizoare, decodoare,
convertoare analogice, compresoare de semnal,
codoare optice, dispozitive pentru stocarea
de date, dispozitive multifuncționale care
încorporează funcțiile de copiere și fax
în modul autonom, dispozitive de montare
pentru camere, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, expansoare audio, emițătoare optice,
etuiuri pentru telefoanele celulare, potențiatoare
optice, preamplificatoare, procesoare de voce,
multiplexoare video, organizatoare electronice,
multiplexoare, marcaje pentru identificarea
frecvenței radio (rfid), lochuri electronice, masere
(amplificatoare de microunde), procesoare
de vorbire, unități de codificare electronică,
tastaturi fara fir, suporturi pentru amplificatoare,
table electronice interactive whiteboard,
terminale multimedia, transformatoare acustice,
transmițătoare optice, terminale pentru recepția
semnalului, unități de codificare electronice,
receptoare optice, sintetizatoare de frecvențe,
sistem de automatizare pentru clădiri, suporturi
de fixare adaptate pentru monitoare de

calculator, suporturi de date pre-înregistrate
destinate utilizării cu calculatorul, stilouri
magneto-optice, limitatoare de semnal, inele
inteligente, antene folosite, de asemenea,
ca și aparate de comunicație, accesorii
de montare pentru aparate radio, adaptoare
de radiofrecvență, amplificatoare de viteză,
antene parabolice, antene satelit, aparate cu
frecvențe extrem de mari pentru rețele fără fir,
aparate de comunicații, aparate de absorbție
a zgomotelor, aparate de comunicare cu fir,
aparate de comunicare prin satelit, aparate
de comunicație fără fir, aparate de înaltă
frecvență, aparate pentru antibruiaj, aparate
pentru stabilizarea frecvenței, aparate radio cu
ceasuri încorporate, bijuterii care comunică date,
cartele sim, camere video pentru conferință,
aparatură de transmisie prin satelit, aparate
radio de transmisie-recepție, comutatoare de
telecomunicații, comutatoare optice, căști cu
microfon pentru comunicații, dispozitive de
recunoaștere vocală, emițătoare, echipament de
prelucrare a semnalelor, divizoare de semnale,
echipament de comunicație punct-la-punct,
echipamente de radiodifuziune, emițătoare
digitale, emițătoare și receptoare wireless,
emițătoare electrice, filtre pentru zgomot,
wattmetre cu frecvență radio, vocodere, usb
hub-uri, tunere de semnale, unități de date
sincrone, transmițătoare video, transmițătoare
sateliți, terminale pentru comunicații mobile,
transpondere, sintetizatoare voce, scanere de
frecvențe, rețele de calculatoare și echipament
pentru comunicarea datelor, relee radio,
repetitoare, receptoare stereo, radiouri portabile,
procesoare satelit, portavoce, modulatoare,
aparate audio-vizuale, aparate cu interfață
audio digitale, uscătoare de film, unități pentru
discuri, transmițătoare fm, unități de cd-
rom, unități pentru dvd-uri, vizoare optice,
sisteme audio-vizuale, servere video digitale,
sisteme micro dvd, sisteme multi-cameră pentru
vehicule, playere video digitale, planetarii,
servere audio digitale, servere video, receptoare
audiovizuale, telecomenzi pentru aparate stereo,
telecomenzi pentru televizoare, huse pentru
dvd playere, filtre acustice din pânză, pentru
aparate radio, indicatoare laser tip pointer,
instrumente pentru karaoke, lentile, monitoare
pentru tabletă, camere video activate prin
mișcare, cinematografe de realitate virtuală
(vr), cutii pentru lentile, cutii pentru filme,
coperte pentru cititoare de cărți electronice,
cititoare cd portabile, afisaje electronice, afișaje
cu cristale lichide, afișaje pentru vehicule,
aparate cinematografice, aparate de proiecție,
aparate tv, aparate de supraveghere vizuală,
aparate de televiziune cu circuit inchis, aparate
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video, aparatură de amplificare video, baterii
pentru proiectoare, camere de bord, camere
de filmat, căști de realitate virtuală adaptate
pentru folosire la jocuri video, căști de
vizualizare monoscopică, camere video digitale,
camere video 360º, căști pentru realitate
virtuală, cititoare de cărți electronice, camere
de unghi mort pentru autovehicule, camere
tv, dispozitive de afișaj electronice, decodoare
digitale, echipamente de afișaj cu plasmă,
echipament stereoscopic pentru vizualizare
3d, dispozitive și aparate cinematografice,
echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, ecrane, echipamente
pentru înregistrarea filmelor, videoproiectoare,
videocasetofoane, video recordere, tub vidicon,
terminale grafice, televizoare, telepromptere,
televizoare de mașină, sisteme home cinema,
table electronice de scris, suporturi pentru
televizoare, reclame luminoase, rame foto
digitale, proiectoare portabile, terminale de
plată, dispozitive de distribuire și sortare
a banilor, tablete grafice digitale, scanere
pentru coduri de bare, sintetizatoare de
imagine, sisteme de inteligență artificială,
sisteme de control electronice, sisteme de
procesare de date, scaner de mână, scanere
(echipamente pentru procesarea datelor),
răcitoare pentru procesoare pentru aparatele
de procesare a datelor, periferice adaptate
pentru a fi folosite la calculatoare, panouri
digitale, ochelari de realitate virtuală, boxe
de calculator, carduri pentru pc, creion
electronic (creioane optice), filtre pentru ecrane
de calculator, monitoare, joystick-uri pentru
calculator, imprimante pentru calculator, mouse
(periferice de calculator), stilouri electronice,
scanere mobile pentru documente, telecomenzi
pentru dispozitive electronice mobile, touchpad-
uri pentru calculatoare, terminale pentru poșta
electronică, terminale informatice, aparate de
traducere în limbi străine, aparate de testare
a curenților de aer, aparate electronice pentru
analizarea culorilor, aparate pentru analiza
aerului, aparate optice de recunoaștere a
caracterelor, aparate pentru analiza alimentelor,
aparate pentru citirea cupoanelor justificative,
calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator, carduri pentru porturi usb,
distribuitoare de bilete, huse pentru dispozitive
digitale de ajutor personal, instrumente
matematice, magnetofoane, mașini contabile,
mașini de facturat, sintonizatoare amplificatoare,
aparate de poziționare globală, busole, aparate
pentru stabilirea poziției, aparate pentru
localizarea vehiculelor, aparate electronice de
navigație, transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), sisteme de poziționare

globală electronice, sisteme electronice de
navigație, sisteme electronice integrate de
asistență șofer pentru vehicule terestre,
etichete electronice, girocompase, instrumente
cartografice, compasuri (instrumente de
măsură), dispozitive automate de control
al direcției pentru vehicule, computere de
bord pentru automobile, produse de optică,
reflectoare optice, sticlă optică, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, lentile
optice, ochelari inteligenți, microscoape cu
led, obiective (optică), prisme (optică), oglinzi
de inspecție, oglinzi (optică), lentile antireflex,
filtre optice, filtre de polarizare, filtre infraroșu,
lasere, sisteme de detectare a dronelor,
sisteme de recunoaștere a indicatoarelor
rutiere, stroboscoape, transductoare, sisteme
de control al vitezei vehiculelor, senzori
cuplu de torsiune, panouri indicatoare, lămpi
indicatoare pentru tablouri de distribuție,
aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, aparate pentru îmbunătățirea
eficienței energetice, aparate și instrumente
pentru conducerea distribuției energiei electrice,
filtre electrice, convertoare alternativ-continuu,
sisteme și aparate pentru împământare
statică, surse de alimentare pentru rețea de
alimentare cu electricitate, adaptatoare de priză,
structuri de panouri solare, panouri solare
portabile pentru generarea de electricitate,
module fotovoltaice, celule fotovoltaice, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), brățări care transmit date
catre telefoane inteligente, ceasuri inteligente.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, instrumente ajutătoare
pentru sex, mobilier medical și paturi,
echipament pentru deplasarea pacienților,
protetică și implanturi artificiale, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și
încălțăminte pentru personal medical și pacienți,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical, dispozitive pentru mobilitate pentru
personae cu dizabilități, echipament pentru
exerciții fizice, de uz medical, aparate pentru
aerosoli de uz medical, pulsometre, pulsoximetre
(aparate medicale), ace de acupunctură, aparate
pentru monitorizarea nivelului de glucoză din
sânge, tuburi bucale de uz medical, pompe
de san, suzete, tetine si biberoane pentru
bebelusi, dispozitive pentru masaj gingival,
pentru bebelusi, aparate de masaj, de uz
personal, saltele cu aer pentru bebeluși (de
uz medical), cupe protectoare pentru sâni
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pentru scopuri medicale, perne cu aer pentru
bebeluși (pentru uz medical), termometre pentru
măsurarea temperaturii corporale, lămpi cu
ultraviolete pentru scopuri medicale, măști și
echipament pentru respirație artificială, aparate
de respirat pentru respirație artificială, pahare
pentru administrarea medicamentelor, furtunuri
medicale pentru administrarea medicamentelor,
halate chirurgicale, halate medicale, costume
chirurgicale sterile, bonete chirurgicale,
îmbrăcăminte de protecție de uz medical, huse
pentru încălțăminte chirurgicală, halate pentru
examinarea pacienților, mănuși de uz medical,
mănuși chirurgicale, viziere de protecție pentru
uz medical, măști sanitare pentru prevenirea
prafului, de uz medical, măşti sanitare de uz
medical, măști pentru prevenirea contaminării,
mănuși din cauciuc de uz medical, mănuși
medicale din latex, măști chirurgicale, măști
chirurgicale cu filtru de înaltă protecție, bandaje
elastice, aparate de masaj, centuri medicale
electrice, benzi pentru acupresură, echipament
de fizioterapie și de recuperare, lămpi de
căldură de uz medical, ventuze medicale,
zdrobitoare de medicamente, vaporizatoare de
uz medical, aparate de acupunctură, echipament
pentru diagnosticare, examinare și monitorizare,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
dispozitive auditive, biberoane, inele pentru
erupția dentară, jucării care zornăie cu inele
pentru dentiție încorporate, linguri antivărsare
pentru administrarea medicamentelor la copii
mici, suzete, sticle pentru biberoane, recipiente
pentru biberoane, protecții pentru biberoane,
pompe de sân, tetine., suporturi ortopedice
si orteze, articole, instrumente și dispozitive
pentru menstruație, contracepție și naștere,
de exemplu, cupe menstruale, pesare,
prezervative, saltele pentru naștere, pense
auriculare.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
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 nucleare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, distribuitoare de dezinfectante
pentru toalete, dozatoare de dezinfectante
pentru băi, boilere pentru încălzire centrală,
aparat electric pentru încălzirea apei, aparate

automatice de distribuirea apei, aparate cu apă
caldă, aparate de amestecarea apei, aparate
de dezinfectare, aparate de distribuire a apei,
aparate de distribuire a apei purificate și răcite,
aparate de încălzire pentru acvarii, instalații de
încălzire cu apă caldă, instalații pentru răcirea
apei, băi de abur, saune și spa-uri (bazine),
aparate pentru alimentarea cu apă potabilă,
aparate pentru captarea apei, boilere cu apă,
boilere cu gaz pentru încălzirea apei, camere
curate (instalații sanitare), cazane de fierbere
pentru spălatorii, cazane electrice, cazane pe
gaz pentru sistemele de apă caldă menajeră,
cazane pe gaz pentru încălzirea bazinelor
de înot, căptușeli ajustate, pentru jacuzzi,
dispozitive de încălzire a apei pentru dușuri,
distribuitoare de apă, instalații de conducte
de apă, colectoare termice solare (încălzire),
colectoare de energie solară pentru încălzire,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, dispozitive de purjare de aer
folosite împreună cu instalațiile de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitiv de blocare vortex, hidranți,
generatoare de apă ionizată, fitinguri terminale
pentru alimentare cu apă, filtre pentru conductele
de apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, filtre pentru aparatură de alimentare cu apă,
filtre pentru aparate sanitare de distribuire a apei,
filtre pentru aparate sanitare, filtre pentru apa
potabilă, elemente de filtrare pentru ventilele de
aerisire ale rezervoarelor de alimentare cu apă,
fântâni arteziene, sisteme de irigare și stropire
cu apă, elemente de filtrare pentru preaplinul
rezervoarelor de alimentare cu apă, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații automate de irigare,
instalații de apă calda, instalații de furnizare
a apei, sticle pentru filtrat apa, vândute goale,
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de alimentare cu apă), supape de
reglaj pentru apă, răcitoare de apă, rezervoare
de apă, paravane pentru dușuri, serpentine
(elemente de instalații de distilare, de încălzire
sau de răcire), sistem de cultură hidroponică,
sisteme de tratare a apei de balast, sisteme
de încălzire a apei pentru dușuri, unități de
tratare a apei folosite la aerarea și circularea
apei, turnuri de răcire a apei, supape (piese
pentru sisteme de pulverizare), vase și scaune
de toaletă vândute la pachet, aparate combinate
cu raze ultraviolete și de iluminare, aparate de
dezinfectat, aparate de ionizare pentru tratarea
apei, aparate de sterilizare cu abur, de uz
casnic, aparate de sterilizare cu abur, de uz
industrial, aparate de sterilizare cu abur, de
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uz medical, lămpi cu ultraviolete pentru acvarii,
lămpi germicide, sterilizatoare, sterilizatoare cu
abur, sterilizatoare de apă, sterilizatoare de
toaletă cu uv pentru uz casnic, sterilizatoare
de vase, sterilizatoare portabile cu abur, unități
cu raze ultraviolete de sterilizare a apei, de uz
casnic, unități cu raze ultraviolete de sterilizare
a apei, de uz industrial, aspersoare, difuzoare
de irigație picătură cu picătură (accesorii pentru
irigații), closete portabile pentru activități în
aer liber (instalații sanitare), fântâni, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite în
agricultură, instalații (automate) de irigare prin
aspersiune folosite în horticultură, sisteme de
aspersoare pentru irigare, aeratoare cu funcție
de economisire a apei pentru robinete, aparat de
purificare a apei pentru acvarii cu apă de mare,
aparate acționate electric pentru încălzirea apei,
aparate de desalinizare a apei care utilizează
osmoza inversă, aparate de dezinfectare a apei,
aparate de tratare a apei, aparate de purificare a
apei, aparate de filtrare a apei potabile, aparate
de filtrare a apei, aparate de epurare a apei de
la robinet, aparate pentru reducerea presiunii,
care fac parte din sistemele de distribuție a
apei, aparate portabile pentru purificarea apei,
aparate pentru decalcifierea apei, aparate pentru
dedurizarea apei, aparate pentru desalinizarea
apei, aparate pentru filtrarea apei (altele decât
mașini), carafe pentru filtrarea apei, aparate
transportabile pentru tratarea apei, aparate
și mașini pentru purificarea apei, cutii cu
filtru pentru purificarea apei, fitinguri pentru
drenarea apei, filtre pentru tratarea apei, filtre
pentru purificarea apei, elemente pentru osmoză
inversă pentru reducerea gustului sălciu al
apei, distribuitoare gravimetrice cu flux uscat
pentru tratarea apei, dispozitive de reglare care
constituie piese ale aparatelor de distribuție a
apei, instalații automate pentru tragerea apei în
urinoare, instalații chimice pentru tratarea apei
potabile, instalații de epurare a apelor uzate,
instalații de sterilizare cu ultraviolete (aparate de
tratare a apei), instalații de sterilizare chimică
(aparate de tratare a apei), instalații de purificare
a apei de ploaie, membrane pentru filtrarea apei,
reactoare biologice pentru limpezirea apelor
reziduale industriale, instalații pentru purificarea
apei, robinete cu funcție de economisire a
apei, rezervoare pentru purificarea apei, supape
de control al apei pentru robinete, unități de
purificare a apei, unități de filtrare pentru
osmoză inversă (echipamente pentru tratarea
apei), valve pentru reglarea apei (accesorii de
siguranță ), filtre electrice pentru purificarea
apei, de uz menajer, filtre electrostatice pentru
filtrarea apei, filtre de apă (instalații) pentru

agricultură, filtre de apă, de uz industrial, filtre
de apă, filtre pentru aparate pentru prepararea
gheții, filtre pentru apă reziduală, filtre pentru
acvarii, filtre grosiere pentru filtrarea apei,
filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru instalații
sanitare), filtre pentru căzi de duș, filtre pentru
căzi cu hidromasaj, filtre pentru bazine cu
apă, filtre pentru piscine, filtre pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), autoclave
(sterilizatoare), sterilizatoare cu ultraviolete,
filtre de aer electrostatice, filtre electrice
pentru aparate de climatizare, filtre pentru
curățarea aerului, filtre pentru aparate de aer
condiționat, accesorii de iluminat, respectiv:
suporturi de abajur, lumini pentru vehicule, faruri
pentru automobile, felinare de iluminat, numere
luminoase pentru case, carcase pentru lămpi/
cupole pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi,
abajururi pentru lămpi, difuzoare de lumină, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, reflectoare
de vehicule, lumini direcţionale pentru biciclete,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, lumini, electrice, pentru pomul
de crăciun/instalaţii electrice pentru pomul de
crăciun, accesorii de iluminat pentru exterior,
respectiv: lămpi stradale, arzătoare cu petrol,
lămpi cu gaz, becuri de far, becuri de iluminat,
becuri cu led, instalații luminoase, dispozitive
de iluminare ale vehiculelor și reflectoare,
instalații agricole pentru irigare, arzătoare,
grătare, grătare electrice, grătare cu cărbune,
grătare cu gaz, robinete, robinete pentru
reglarea fluxului de gaze, supape (robinete),
componente ale instalațiilor sanitare, ventile de
amestec (robinete) pentru chiuvete, instalații
pentru răcirea și încălzirea apei, aparate cu
aer cald, suflante de aer cald, mașini de
irigații pentru agricultură, uscătoare de păr,
aparate pentru uscarea mâinilor (uscare la cald),
ventilatoare electrice de uz personal, uscătoare
de păr portabile, suporturi adaptate pentru
uscătoare de păr, termofoare, tigăi electrice
pentru încălzirea patului, perne de încălzire
neelectrice, altele decât cele de uz medical,
lămpi cu infraroșii pentru uscarea părului, mașini
de uscat părul pentru saloane de coafură,
perne încălzite, neelectrice, neutilizate în scop
medical, pernuțe termice, saci electrici pentru
încălzirea picioarelor, șosete încălzite electric,
pături electrice de încălzire, care nu sunt
utilizate în scopuri medicale, încălzitoare de
buzunar, dispozitive pentru încălzirea mâinilor,
de uz personal, dispozitive de încălzire cu
ventilator, căști pentru uscat părul, articole de
îmbrăcăminte încălzite electric, de uz medical,
aparate pentru uscat mâinile pentru toalete
publice, aparate pentru încălzit paturi, aparate
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de făcut ceai, aparate de cafea electrice,
ansambluri de gătit, accesorii adaptate pentru
cuptoare, aparat de încălzit farfurii, aparate de
făcut floricele de porumb, aparate de făcut
sandvișuri calde, aparate de făcut înghețată,
aparate de gătit cu abur, vitrine termice, ustensile
de gătit electrice, tigăi electrice, uscătoare
pentru sisteme de răcire, țepușe de rotisor
pentru cuptoare, unități distribuitoare pentru
băuturi refrigerate (altele decât pentru vânzare),
unități de încălzire, tăvi și tigăi electrice, tije
de rotisor încălzite electric, sobe, seturi de
raclette, sisteme pentru încălzirea alimentelor,
sisteme de încălzire a băuturilor, sobe portabile,
suporturi adaptate pentru aragazuri, șemineuri,
sertare pentru frigidere, sertare termice pentru
bucătărie, seturi de fondue (aparate de gătit),
rotisoare electrice, rotisoare, reșouri, rafturi de
frigider, recipienți termici electrici, reșouri cu
inserție, roastere electrice de uz industrial,
răcitoare electrice pentru vin, răcitoare electrice
de băuturi folosite în automobile, proțapuri,
răcitoare de lichide (instalații), prese de tortilla,
electrice, presă pentru vafe, plite încorporate,
plite pentru gătit, plite de gătit încastrate, plite
cu inducție, plăci de încălzire, plăci (componente
de sobe), plăci (componente de cuptoare),
plite, platouri electrice pentru servit, pietre
de lavă pentru grătare, pasteurizatoare, oale
electrice sub presiune, oale electrice de gătit,
percolatoare electrice de cafea, mașini pentru
gătit kebab, mașini pentru prepararea vatei de
zahăr, mașini industriale de gătit orez, mașini
electrice de gătit tăiței ramen, mașini electrice
de gătit, mașini electrice de cafea espresso,
mașini de prăjit pentru alimente, mașini de cafea,
mașini de făcut pâine, mașini de gătit, mașini de
gătit cu gaz și electrice, mașini automate pentru
prepararea pâinii de uz casnic, mașini de gătit
multifuncționale, instalații industriale de gătit, lăzi
de congelare pentru carne, mangaluri, lămpi cu
halogen pentru aragazele electrice, lăzi și vitrine
frigorifice pentru înghețată, încălzitoare electrice
pentru topit ceară parfumată, încălzitoare de
căni cu alimentare la usb, instalații de încălzire
a băuturilor, încălzitoare de căni electrice,
inele de încălzire, ibrice de ceai (electrice),
ibrice de cafea electrice, fără fir, ibrice,
incineratoare pentru deșeuri de uz casnic,
instalații automate pentru prepararea cafelei,
huse ajustabile din materiale textile pentru
prăjitoare electrice de pâine, hote pentru
extragerea vaporilor pentru aparate de gătit,
hote de ventilație pentru sobe, hote aspirante
pentru mașini de gătit, grătare pentru gătit,
hibachi (dispozitive de încălzire japoneze),
grilluri electrice, grile pentru grătar, friteuze
pentru catering comercial, friteuze industriale,

friteuze electrice, grătare afumătoare, frigări
pentru rotiserie, frigidere pentru vin, frigidere
electrice de uz casnic, filtre electrice de cafea,
filtre de ceai (aparate), domuri pentru răcire,
elemente electrice de încălzire, fierbătoare
electrice, cuptoare pentru pizza, deshidratoare
electrice, cuptoare tip tunel, dispozitive de gătit
cu fum, dispozitive de uscare cu fum, dispozitive
de maturare cu fum, dispozitive de coacere cu
fum, dispozitive de învârtit frigări, dispozitive
pentru deshidratarea alimentelor, dispozitive
pentru uscarea alimentelor, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băuturi
încălzite electric, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea alimentelor, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea băuturilor, dulapuri pentru fermentarea
controlată a aluatului, echipamente de
distribuție a băuturilor reci (altele decât
distribuitoarele), cuptoare industriale, cuptoare
electrice, cuptoare de uz casnic, cuptoare
pentru gătit, cuptoare de brutărie, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu inducție, cuptoare
cu gaz de uz casnic, cuptoare cu convecție,
cuptoare, cratițe electrice, căptușeli ajustate,
pentru cuptoare, cărucioare încălzite pentru
păstrat mâncarea caldă, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), caserole electrice,
ceainice electrice, capsule te ceai reîncărcabile,
capsule de cafea reîncărcabile, capace
pentru arzătoare de plite, cafetiere electrice,
căni încălzite electric, arzătoare inelare,
arzătoare portabile pe gaz, aragazuri de
voiaj, aparate termoelectrice pentru încălzirea
alimentelor, aparate și instalații de gătit, aparate
pentru sterilizarea laptelui, aparate pentru
încălzirea alimentelor, aparate pentru sandvișuri
(prăjitoare), aparate pentru răcirea băuturilor,
aparate pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea,
aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate
electrice pentru prepararea pâinii, aparate
electrice pentru a prepara sandviciuri, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, aparate electrice
de făcut iaurt, aparate electrice pentru copt
vafe, aparate electrice pentru preparare de
ciocolată, aparate electrice pentru a prepara
friptura, aparate de prăjit cu aer, aparate
de încălzire cu halogen, aparate de încălzire
electrice, aparate de încălzit, aparate de gătit
cu grătare, aparate de preparat spumă în
timpul încălzirii laptelui, aparate de gătit pentru
bucătărie, aparate de încălzire și de răcire pentru
distribuirea de băuturi calde și reci, aparate
combinate de producere și de distribuire de
gheață, aparate de refrigerare pentru lichide,
aparate frigorifice, aparate pentru congelarea
alimentelor, congelatoare, automate de gheață,
aparate și instalații pentru răcire, aparate și
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mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
aparate și mașini de fabricare a gheții, combine
frigorifice, condensatoare de răcire, camere de
congelare, dulapuri frigorifice, cutii frigorifice,
electrice, containere frigorifice pentru transport,
congelatoare pentru înghețată, congelatoare
orizontale, frigidere, filtre pentru mașinile
pentru prepararea gheții, elemente refrigerente,
instalații de congelare, lăzi frigorifice, instalații
de refrigerare, răcitoare, electrice, mașini de
refrigerare, mașini de făcut zăpadă artificială,
lumini de interior pentru frigidere, lăzi frigorifice
portabile (electrice), unități frigorifice comerciale,
tejghele frigorifice, serpentine de răcire, răcitoare
pentru sticle (aparate), refrigeratoare portabile
electrice, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice,
uși de frigidere, vitrine frigorifice, unități frigorifice
utilizate pentru depozitare, epurare și purificare a
gazelor, echipament pentrru procesare chimică,
cuptoare și vetre industriale (nu pentru alimente
sau băuturi), aparate de încălzire a aerului,
suflante cu aer cald, suporturi pentru încălzirea
alimentelor (încălzite), termoplonjoare, valve
termostatice, unități electrice de polimerizare
pentru compuși stomatologici de reconstituire,
turnuri de răcire cu evaporare, țevi pentru cazane
de încălzire, ventile termostatice (componente
ale instalațiilor de încălzire), sisteme de control
(valve termostatice) pentru instalații de încălzire,
sisteme electrice cu boiler pentru încălzire
centrală, rotisoare cu gaz, reșouri de păstrat
mâncarea caldă, plăci încălzitoare, radiatoare
plate pentru instalațiile de încălzire centrală,
radiatoare cu convecție, radiatoare cu ulei,
propagatoare electrice, pompe de căldură pentru
prelucrarea energiei, plite combinate, mașini
de prăjit tutun, mașini de gătit electrice,
mașini de ceață, mașini de gheață carbonică,
lămpi de gaz, lămpi de petrol, instalații
pentru producerea aburului, mașini pentru
generare de ceață artificială, mașini pentru
generare de fum artificial, panouri răcite
folosite la cuptoarele electrice, mașini electrice
de gătit sub presiune cu autoclave de uz
casnic, instalații de încălzire, instalații de
sterilizare pentru instrumente medicale, instalații
automate pentru transportat cenușă, instalații
de încălzire solară, instalații pentru evaporare,
instalații de încălzire pentru fluide, instalații
de încălzire cu circuit închis, incineratoare,
încălzitoare de apă solare, încălzitoare de
ceară pentru epilat, încălzitoare electrice de
biberoane, încălzitoare electrice pentru sticle,
încălzitoare industriale, încălzitoare pentru paturi
cu apă, generatoare de abur, furnale electrice,
furnale, garnituri fasonate pentru cuptoare,
generatoare de abur de uz casnic, grătare
de cămine, încălzire (corpuri de -), filamente

electrice pentru încălzire, filamente generatoare
de căldură, elemente de încălzire tubulare,
elemente de cuptor prefabricate, elemente
de încălzire plate, elemente de încălzire
pentru cuptoare, echipament pentru reglarea
tirajului (componente de cuptoare), duze pentru
reglarea tirajului (componente pentru focare),
duze pentru reglarea tirajului (componente de
cuptoare), echipament pentru reglarea tirajului
(componente pentru focare), dispozitive pentru
încălzirea sticlelor, dispozitive de încălzit pentru
bazinele de înot, dispozitive pentru reglarea
căldurii (supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, cuptoare solare, cuptor
cu vatră mobilă, corpuri de încălzire, cuptoare
cu gaz, cuptoare de inducție, cazane pentru
instalații de încălzit, cazane pentru sistemele
de încălzire, cilindri de încălzire, cenușare
pentru cămine, circulatoare (încălzitoare de
apă), cilindri pentru încălzirea apei, cabluri
de trasare termică, cadre pentru încălzire,
cartușe pentru încălzire, cazane (boilere) pentru
cuptoare, căptușeli pentru creuzet, autoclave
(marmite electrice sub presiune), autoclave,
electrice, pentru gătit, apometre pentru boilere,
aplice pentru lămpile cu gaz, aparate și
instalații de încălzire, aparate pentru încălzirea
recipientelor, aparate pentru încălzirea aerului,
aparate pentru încălzirea biberoanelor, aparate
pentru încălzirea pavajelor, aparate pentru
încălzire pentru bazine cu apă, aparate pentru
încălzire cu vapori de uz industrial, aparate
pentru băi de parafină electrice, nu pentru
scopuri medicale, aparate pe gaz pentru
fierbere, aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire, aparate de încălzire
alimentate cu energie solară, aparate de
încălzire cu lumină solară, acceleratoare de
tiraje, aparate de aerare, aparate de aer
condiționat electrice, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de încălzit
pentru corturi, aparate de încălzit pentru structuri
temporare, ventilatoare eoliene, ventilatoare
electrice portabile, ventilatoare pentru absorbție,
ventilatoare de tavan, ventilatoare de plafon,
ventilatoare, unități de ventilație, terminale de
ventilare, supape (piese pentru radiatoare),
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de încălzire centrală), supape de
control termostatic (componente de radiatoare
de încălzire centrală), supape termice de control
folosite la radiatoare de încălzire centrală,
supape pentru aparate de aer condiționat,
sisteme de încălzire pardoseală, sisteme
hvac (încălzirea, ventilarea și climatizarea
aerului), regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii vaporilor, regulatoare
de tiraj pentru pentru împiedicarea răspândirii
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fumului, regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii focului, regulatoare
de tiraj (încălzire), regulatoare automate de
temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare de temperatură (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare automate de temperatură
(supape) pentru radiatoarele din sistemele de
încălzire centrală, radiatoare electrice portabile,
radiatoare electrice, radiatoare (încălzire),
radiatoare, purificatoare de aer portabile,
pompe de căldură, perdele de aer, plăci
radiante de plafon, pături electrice, odorizante
electrice de priză, instalații pentru recircularea
aerului, instalații pentru recuperarea căldurii
de aer, limitatoare de temperatură folosite
la radiatoarele de încălzire centrală (valve
termostatice) care conțin discuri bi-metal,
limitatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, limitatoare
de temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală (valve termostatice) care conțin tije
de expansiune, instalații de răcire, instalații
de ventilare, instalații de încălzire centrală,
instalații pentru gestionarea aerului, instalații
pentru extragerea aerului, instalații pentru
încălzirea aerului, încălzitoare de cameră,
instalații de aerisire, hote pentru eliminarea
fumului, încălzitoare electrice pentru prosoape,
generatoare de aer cald, grizumetre cu platou
mobil, hote cu ventilator pentru cuptor, hote
pentru aparate de ventilare, echipament de
tratare a aerului, extractoare (ventilație sau
aer condiționat), filtre de aer pentru unitățile
aparatelor de aer condiționat, difuzoare de
aer, covoare încălzitoare, cuptoare electrice de
tratament termic, dulapuri izotermice, centrale
de tratare a aerului, corpuri de încălzire
ambientală portabile dispuse orizontal cu tiraj
forțat, corpuri de încălzire ambientală cilindrice
dispuse orizontal cu tiraj forțat, corpuri de
încălzire ambientală cilindrice portabile dispuse
orizontal cu tiraj forțat, convectoare (radiatoare),
comutatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoare de încălzire centrală, comutatoare
termosensibile (valve termostatice) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, clapete
pentru controlul aerului, capace filetate de
radiatoare, cabluri electrice pentru încălzire,
aparate și instalații de ventilație, aparate pentru
recircularea aerului, aparate pentru încălzirea
podelelor, aparate pentru circularea aerului,
aparate de ventilație portabile, aparate electrice
de încălzire, aparate de ventilație alimentate cu
energie solară, aparate de ventilație, aparate
electrice pentru răcirea încăperilor (de uz
casnic), aparate pentru generare de jeturi de
aer, aparate de filtrare a aerului, aparate de

purificare a aerului, aparate de umidificare
a aerului, dezumidificatoare, aparate pentru
filtrarea polenului, aparate pentru dezodorizare,
aparate de uscat cu aer, dispozitive de purificare
a aerului, dezumidificatoare de uz casnic, filtre
de aer pentru uz industrial, sterilizatoare de
aer, umidificatoare, hote de aerisire, instalații
de ventilare pentru bucătării, instalații pentru
dezodorizarea atmosferei, purificatoare de aer,
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), accesorii de iluminat
pentru exterior, accesorii pentru corpuri de
iluminat, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, tuburi luminiscente,
tuburi fluorescente, torțe de semnalizare.
12. Vehicule și mijloace de transport, dronă,
grupuri motopropulsoare pentru vehicule
terestre, vehicule și mijloace de transport,
vehicule autonome, vehicule electrice, vehicule
pneumatice și spațiale, vehicule terestre și
mijloace de transport, accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, alarme electronice antifurt
pentru vehicule, amortizoare de suspensie
pentru autovehicule, arcuri pneumatice pentru
amortizarea șocului la scaunul șoferului, arcuri
pentru amortizarea șocurilor, pentru vehicule,
amortizoare pentru vehicule, bielete (piese auto),
bucșe pentru vehicule, capace pentru rezervor
pentru vehicule, volane pentru vehicule, vehicule
(prelate adaptate pentru), turbine pentru vehicule
terestre, tetiere pentru vehicule, torpedouri
pentru automobile, tambururi de frână, tapițerii
pentru vehicule, tampoane pentru amortizoarele
vehiculelor, tablouri de bord, suporturi pentru
băuturi pentru vehicule, ștergătoare de faruri,
spătare pentru motociclete, spoilere pentru
vehicule, seturi de frâne pentru vehicule,
scaune de vehicule, segmenți de frâne pentru
vehicule, șasiuri de vehicule, roți și pneuri
și șenile pentru vehicule, plăcuțe de frână
pentru vehicule, piese de caroserie pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule,
părţi şi accesorii pentru vehicule pneumatice şi
spaţiale, părţi şi accesorii pentru vehicule de
apă, părţi şi accesorii pentru vehicule terestre,
respectiv: pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), airbag-uri (dispozitive de siguranţã
pentru automobile), lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, piese
de caroserie pentru vehicule, anvelope de
vehicule, osii pentru vehicule, clipsuri pentru
capota vehiculelor, caroserii de vehicule,
garnituri de frânã pentru vehicule, carcase
pentru anvelopele pneumatice, ambreiaje pentru
vehiculele terestre, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
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motoare de acţionare pentru vehiculele
terestre, motoare pentru vehiculele terestre,
roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acţionare pentru vehiculele
terestre, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ştergãtoare de faruri, capote pentru vehicule,
claxoane pentru vehicule, butuci pentru
roţile vehiculului, capace pentru butucul roţii,
piuliţe pentru roţile vehiculului, portbagaje
pentru vehicule, plase de portbagaj pentru
vehicule, cricuri de motocicletã, şei de
motocicletã, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletã, ghidoane de motocicletã, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apãrãtoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coşuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
huse pentru şeile motocicletelor, centuri de
siguranţã pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţã
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
şocuri pentru vehicule, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maºini, huse pentru
roata de rezervã/huse pentru anvelope de
rezervã, spiţe pentru anvelope, spoilere pentru
vehicule, volane pentru vehicule, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicãtoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), convertizoare ale cuplului de
torsiune pentru vehiculele terestre, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci pentru transportarea
bicicletelor, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor)/benzi de rulare pentru vehicule (role
şenile), camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pentru roţile vehiculului, şasiuri pentru
vehicule, roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scãri pentru vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, scaune de
vehicule, huse pentru vehicule (formate), manşe
de comandã pentru vehicule, geamuri pentru
vehicule, parbrize, segmenţi de frânã pentru
vehicule, saboţi de frână pentru vehicule, plãcuţe
de frânã pentru vehicule, discuri de frânã pentru
vehicule, discuri de frânã pentru vehicule, bãri
de protecţie pentru vehicule, capace pentru
rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
circuite hidraulice pentru vehicule, cartere

pentru componentele vehiculelor terestre, altele
decât pentru motoare, organizatoare de interior
pentru vehicule, grilaje de radiator pentru
vehicule, geamuri de vehicule, hayoane (piese
de vehicule terestre), frâne pentru vehicule,
dispozitive și echipament antifurt, de securitate și
siguranță pentru vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, deflectoare de vânt pentru vehicule,
covorașe adaptate pentru vehicule, conducte
de combustibil pentru vehicule, componente
de frână pentru vehicule, coloane de direcție
pentru vehicule, circuite hidraulice pentru
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), caroserii, cabluri de frână
pentru vehicule, bușoane pentru rezervoarele
de benzină ale vehiculelor, servovalve hidraulice
sub formă de piese de sisteme hidraulice pentru
vehicule, servovalve hidraulice sub formă de
piese pentru sistemele de frânare ale vehiculelor,
secțiuni de rezistență pentru cadrele șasielor
de vehicule, scuturi pentru partea inferioară
a vehiculelor, sisteme de control al stabilității
pentru vehicule, sisteme de control al tracțiunii
pentru vehicule, sisteme de frânare pentru
vehicule și piese pentru acestea, rezervoare
de carburant pentru vehicule, prelate adaptate
pentru vehicule, portiere de vehicule, plase de
portbagaje pentru vehicule, panouri de caroserie
pentru vehicule, parasolare (piese pentru
vehicule), parbrize pentru vehicule, cremaliere
de direcție pentru vehicule, dispozitive antiorbire
pentru vehicule, dispozitive de tractare din metal
pentru vehicule, dispozitive combinate cu arcuri
și amortizoare de șocuri pentru vehicule, huse
de protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse pentru volan, huse protectoare ajustabile
pentru vehicule, accesorii pentru biciclete pentru
transportarea bagajului, acoperișuri electrice
decapotabile pentru vehicule, acoperișuri pentru
rulote, angrenaje cu roți pentru vehicule terestre,
amortizoare pentru automobile, ansambluri de
osii ale vehiculelor, atașe, arcuri de suspensie
pentru autovehicule, cabine pentru vehicule,
seturi de schimbătoare, sisteme de acționare cu
came pentru autovehicule, sisteme de angrenaj
pentru transmiterea puterii la vehiculele terestre,
motorizări, inclusiv motoare pentru vehicule
terestre, prelate ajustabile pentru vehicule,
prelate pentru vehicule, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru remorci ale vehiculelor,
truse de scule pentru repararea pneurilor,
saboți de frână de vehicule, uși de portbagaj,
organizatoare pentru portbagaj, portbagaje
pentru motociclete, portbagaje laterale pentru
motociclete, suporturi de portbagaj pentru
capotă, roabe, lagăre de osie pentru vehicule
de teren, discuri pentru lagăre axiale de
ambreiaj pentru vehicule terestre, suporturi
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exterioare pentru bagaje pentru vehicule,
transportoare suspendate, adaptoare pentru
lamele ștergătoarelor vehiculelor, acoperiș
protector pentru cărucioare de copii, accesorii
pentru biciclete pentru transportarea băuturilor,
antiorbire (dispozitive pentru vehicule), trepte
pentru automobile, tapițerie pentru scaune de
vehicule, tapițerie pentru automobile, tăvițe
pentru scaune adaptate pentru vehicule,
suporturi pentru pungi din plastic adaptate
pentru folosirea în vehicule, suporturi cu cadre
încorporând roți pentru deplasarea obiectelor,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, spătare
pentru biciclete, spătare pentru scaune de
vehicule, spoilere pentru circulația aerului,
scrumiere pentru vehicule, scaune sport pentru
automobile, recipiente adaptate pentru a fi
utilizate în interioare de vehicule, prelate
de cărucioare pentru copii, protecții laterale
pentru vehicule, protecții pentru aripi pentru
vehicule terestre, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, rafturi adaptate pentru a fi folosite în
vehicule, protecții împotriva zgârieturilor pentru
vehicule, reazeme nemetalice sub formă de
componente pentru vehicule, pompe cu aer
comprimat (accesorii pentru vehicule), polițe de
portbagaj pentru vehicule, panouri de protecție
contra căldurii pentru vehicule, paravane
despărțitoare pentru vehicule, organizatoare de
interior pentru vehicule, învelișuri aerodinamice
pentru vehicule, învelișuri de protecție pentru
nișe tapițate în interiorul vehiculelor, mânere
cu publicitate adaptate pentru cărucioarele de
cumpărături, monturi cu cârlig de remorcare,
jaluzele pentru geamurile vehiculelor, interioare
de protecție pentru vehicule, mânere de
portiere pentru vehicule terestre, mânere
de schimbătoare de viteze pentru vehicule,
mânere de frână de mână pentru vehicule,
huse protectoare ajustate pentru scaunele
din vehicule, huse retractabile pentru vehicule
transportatoare de mărfuri, huse semiajustabile
pentru vehicule, huse pentru tetiere de vehicule,
huse pentru scaune de vehicule, huse pentru
suporturi de difuzoare pentru vehicule, huse
de scaune ajustabile, tip mărgele, pentru
vehicule, huse detașabile (ajustabile) pentru
scaune de vehicule, huse adaptate pentru
vehicule, elemente componente pentru caroserii
de vehicule, coșuri pentru cărucioare de copii,
coșuri de gunoi adaptate pentru folosirea în
vehicule, corniere de protecție adaptate pentru
cărucioare, capote și huse pentru cărucioare
de copii, căptușeli de acoperiș pentru vehicule,
brichete electrice pentru vehicule terestre, benzi
parasolare pentru vehicule, benzi parasolare
pentru parbrizele vehiculelor, benzi de protecție
pentru uși de vehicule, bare în formă de

t pentru schilifturi, bare pentru scaun (piese
de vehicule), capace de închidere pentru
rezervoare de combustibil ale vehiculelor,
apărătoare de soare sub formă de componente
de caroserie pentru vehicule, biciclete, părți
și accesorii pentru vehicule, părţi şi accesorii
pentru vehicule pneumatice şi spaţiale, părţi
şi accesorii pentru vehicule de apă, părţi şi
accesorii pentru vehicule terestre, respectiv:
pompe de aer (accesorii pentru vehicule),
airbag-uri (dispozitive de siguranţă pentru
automobile), lanţuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, anvelope de vehicule,
osii pentru vehicule, clipsuri pentru capota
vehiculelor, caroserii de vehicule, garnituri de
frână pentru vehicule, carcase pentru anvelopele
pneumatice, ambraiaje pentru vehiculele
terestre, brichete pentru automobile, biele pentru
vehiculele terestre, altele decât componentele
motoarelor, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, roţi de cuplaj pentru vehiculele
terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, mecanisme de acţionare pentru
vehiculele terestre, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ştergătoare de faruri, capote
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
butuci pentru roţile vehiculului, capace pentru
butucul roţii, piuliţe pentru roţile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, cricuri de motocicletă, şei de
motocicletă, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletă, ghidoane de motocicletă, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coşuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
huse pentru şeile motocicletelor, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
şocuri pentru vehicule, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maşini, huse pentru
roata de rezervă/huse pentru anvelope de
rezervă, spiţe pentru anvelope, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicătoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), convertizoare ale cuplului de
torsiune pentru vehiculele terestre, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci pentru transportarea
bicicletelor, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
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terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor)/benzi de rulare pentru vehicule (role
şenile), camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pentru rotile vehiculului, şasiuri pentru
vehicule, roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scări pentru vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, huse pentru
vehicule (formate), manşe de comandă pentru
vehicule, geamuri pentru vehicule, parbrize,
cricuri de bicicletă, lanţuri de bicicletă, ghidoane
de bicicletă, frâne de bicicletă, apărătoare de
noroi pentru bicicletă, manivele de bicicletă,
motoare de bicicletă, pedale de bicicletă, roţi
de bicicletă, şei de bicicletă, cadre de bicicletă,
sonerii de bicicletă, remorci pentru bicicletă,
saboţi de frână pentru vehicule, segmenţi de
frână pentru vehicule, plăcuţe de frână pentru
autovehicule, huse pentru volanul vehiculului,
saci de iarnă adaptaţi pentru cărucioare/saci
de iarnă adaptaţi pentru cărucioarele de copii,
angrenaje pentru biciclete.
13. Arme de foc, muniții și proiectile, explozivi,
focuri de artificii, pistoale cu aer comprimat,
arme de foc sportive, arme de foc de vanatoare,
pistoale cu rachete, spray-uri pentru aparare
personala, electrosoc, dispozitiv autoaparare,
arme cu electrosoc.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea, instrumente pentru
măsurarea timpului, pietre prețioase, perle și
metale prețioase și imitații ale acestora, articole
de bijuterie, instrumente de cronometrare,
instrumente cronologice, produse de bijuterie,
aliaje de argint, turmaline (pietre semiprețioase),
ornamente din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, statuete și figurine, din sau placate cu
metale prețioase sau semiprețioase sau pietre,
sau imitații ale acestora, obiecte de artă din
aur emailat, obiecte de artă din metal (metale
prețioase), obiecte de artă din metale prețioase,
plăci comemorative, portchei fantezie din metale
prețioase, plăcuțe de identificare din metal
prețios, trofee confecționate din aliaje de metale
prețioase, seturi de monede pentru colecționari,
trofee confecționate din metale prețioase,
monede de colecție, mătănii, obiecte de artă
confecționate din pietre prețioase, obiecte de
artă de argint, lingou de aur, gablonțuri din bronz,
jetoane metalice utilizate pentru transportul
public, monede, monede comemorative, aliaje
de iridiu, aliaje de osmiu, aliaje de paladiu, aliaje
de rodiu, aliaje de ruteniu, articole decorative
(bibelouri sau bijuterii) pentru uz personal,
brelocuri placate cu metale prețioase, brățări

de identificare (bijuterii), bănuți de aramă,
cupe pentru premii din metale prețioase, cutii
decorative fabricate din metale prețioase, cutii
din metale prețioase, discuri ceramice utilizate ca
jetoane valorice, ace (bijuterii), ace de cravată,
ace de rever (bijuterii), agat ca bijuterie, agrafe
de cravată, amulete, talismane pentru coliere,
tiare, verighete, perle (bijuterie), pietre pentru
bijuterii, podoabe (bijuterie), talismane (bijuterii)
din metale comune, ștrasuri, ornamente pentru
pălării, ornamente pentru rochii sub formă de
bijuterii, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, ornamente pentru încălțăminte
(bijuterii), ornamente personale de metale
prețioase, pandantive, medalioane confecționate
din metale prețioase, medalioane confecționate
din metale neprețioase, medalioane, medalii,
lanțuri de gât, lanțuri de bijuterii, lanțuri (bijuterii),
jad (articole de bijuterie), insigne din metale
prețioase, inele placate cu metale prețioase,
inele din aur, încuietori pentru coliere, închizători
pentru bijuterii, inele de logodnă, inele (bijuterii),
imitații de bijuterii ornamentale, geme, imitații
de bijuterii, fire din metale prețioase (bijuterii),
clipsuri pentru urechi, coliere (bijuterii), coliere
plastron, cruciulițe (bijuterii), diademe, podoabe
din fildeș, cercei, caboșoane, butoni din metale
prețioase, cutii pentru butoni de manșete
decorativi, butoni de cămașă, broșe (bijuterie),
brelocuri, brățări (bijuterii), bijuterii-pandantive,
carcase de ceasuri de mână, carcase pentru
ceasornice și ceasuri de mână, suporturi pentru
ceasornice, săculeți pentru bijuterii, adaptați,
suporturi pentru inele din metale prețioase, cutii
muzicale pentru bijuterii, cutii pentru bijuterii,
cutii pentru butoni, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, huse pentru ceasuri de
mână, rulouri organizatoare de bijuterii pentru
voiaj, ace de ceasornic, ace pentru ceasuri,
aparate și instrumente de cronometrie, articole
de ceasornicărie, brățări de ceas, ceasornice,
cadrane pentru ceasornice, ceasuri, lanțuri de
ceas, catarame pentru curele de ceas, produse
de ceasornicărie, sticlă de ceas, sisteme de
cronometrare pentru sport, ceasuri de referință
(ceasuri etalon), mecanisme de ceasornice
și ceasuri, mecanisme pentru întoarcerea
ceasurilor, oscilatoare pentru instrumente pentru
măsurarea timpului, pendule, pandantive pentru
lanțuri de ceas, piese de ceas, piese de
mecanism de ceas, piese pentru ceasornice,
cutii pentru ceasuri, limbi de ceas, mecanisme
de ceasornic, închizătoare pentru ceasuri, curele
de ceas, cronografe (ceasuri), cronografe, pietre
artificiale (prețioase sau semiprețioase), amulete
pentru inele de chei, brelocuri metalice, brelocuri,
nemetalice, lanțuri pentru chei, inele pentru chei,
portchei decorative, portchei din imitație de piele
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cu inel, tocuri pentru chei din metale prețioase,
chei amulete din metale prețioase, chei amulete
placate cu metale prețioase, accesorii pentru
bijuterii, piese şi accesorii pentru bijuterii,
accesorii pentru ceasuri, piese şi accesorii
pentru instrumente de măsurare a timpului, piese
şi accesorii pentru instrumente cronometrice,
respectiv: pandantive pentru brelocuri, cleme
pentru bijuterii, ace de ceasornic, mecanisme
de ceasuri, inele retractabile pentru chei/lanţuri
retractabile pentru chei, cadrane (ceasornicărie),
inele de chei (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă)/lanţuri
pentru brelocuri (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă), cadrane
solare, curele de ceas/curele pentru ceasurile de
mână/ cureluşe de ceas, lanţuri de ceas, arcuri
de ceas, sticle de ceas/geamuri de ceas.
15. Accesorii muzicale, respectiv: corzi,
ancii, cheiţe (de acordare) şi pedale
pentru instrumente muzicale, burdufuri
pentru instrumentele muzicale, cutii pentru
instrumentele muzicale, cutguturi pentru
instrumentele muzicale, suporturi de bărbie
pentru viori, colofoniu pentru instrumentele
muzicale cu corzi/sacâz pentru instrumentele
muzicale cu corzi, feţe de tobe/feţe pentru tobe,
beţe pentru tobe, corzi de harpă, păr de cal
pentru arcuşuri pentru instrumentele muzicale,
claviaturi pentru instrumentele muzicale, clape
pentru instrumentele muzicale, muştiucuri pentru
instrumentele muzicale, timpane, benzi de
hârtie pentru instrumentele muzicale mecanice
(pianolă), pupitre pentru partituri, sintetizatoare,
surdine pentru instrumentele muzicale/
amortizoare (de sunet) pentru instrumentele
muzicale, valize pentru instrumente muzicale,
dispozitive de întors paginile pentru partituri,
instrumente muzicale, tuburi de suflat
(muzicale), valize pentru instrumente muzicale,
pedale pentru efecte sonore, pentru instrumente
muzicale, picioare (cuie de sprijin) pentru
contrabasuri, picioare (cuie de sprijin)
pentru violoncele, protecții de membrane
pentru flaute chinezești, pupitre pentru
partituri, rafturi adaptate pentru susținerea
instrumentelor muzicale, stative adaptate pentru
utilizare cu instrumente muzicale, stative
pentru instrumente muzicale, suporturi pentru
instrumente muzicale, suporturi de braț pentru
chitară, surdine, tastiere pentru instrumente
muzicale cu coarde, tonometre (marcatoare de
frecvență), tuburi de suflat, acordoare pentru
instrumente muzicale electronice, aparate
pentru întorsul paginilor la partituri, aparate
pentru acordarea instrumentelor muzicale,
baghete de dirijor, unelte de acordare
pentru instrumente cu coarde, cutii pentru

instrumente muzicale, diapazoane, dispozitive
pentru acordarea instrumentelor muzicale,
genți pentru transportul instrumentelor muzicale
cu claviatură, genți special adaptate pentru
transportul instrumentelor muzicale, hamuri
pentru instrumente muzicale, huse adaptate
pentru instrumentele muzicale, huse pentru
instrumente muzicale, huse pentru piane
(croite pe formă), șofare (instrument muzical),
tub de ploaie(instrumente muzicale), supape
pentru instrumente muzicale, sintetizatoare
(instrumente muzicale), mașini de muzică
de fundal electronice, mașini de ritm
electronice cu comandă automată, mașini
electronice de efecte de sunet (sintetizatoare),
mașini electronice de ritm, mașini pentru
efecte sonore sub formă de instrumente
muzicale, mecanisme pentru cutii muzicale,
muștiucuri pentru instrumente muzicale, ocarine
chinezești (xun), placa de sunet, pedale
pentru instrumente muzicale, rulouri muzicale,
rulouri muzicale perforate, sintetizatoare,
instrumente muzicale care conțin aparate pentru
producerea semnalelor audio, instrumente
muzicale care conțin aranjamente pentru
modificarea semnalelor audio, instrumente
muzicale care conțin aranjamente pentru
producerea semnalelor audio, instrumente
muzicale controlate de microprocesoare,
instrumente muzicale controlate de calculator,
instrumente muzicale controlate prin calculator,
instrumente muzicale electronice, electrice și
mecanice, kazoo, instrumentele muzicale de
stil occidental, instrumente muzicale pentru
copii, instrumente de suflat, instrumente de
percuție, flaute chinezești, instrumente din
alamă, instrumente de suflat din lemn,
instrumente cu percuție, instrumente cu coarde,
instrumente cu claviatură, flașnete (instrument
muzical), foale de instrumente muzicale,
güiro (instrument muzical), instrumente
muzicale care incorporează aparate pentru
modificarea semnalelor audio, acordeoane,
ancii (instrumente muzicale), aparate electronice
pentru sintetizare de muzică (instrument
muzical), aparate muzicale electronice
controlate prin computer, aparate muzicale
electronice pentru acompaniament, aparate
muzicale electronice pentru instruire, aparate
muzicale electronice pentru practică, aparate
și instrumente electronice de muzică,
bandoneoane, bucium, carilonuri electrice
(instrumente muzicale), cutii muzicale,
concertine, trâmbițe, trompete, tromboane,
tube (instrument muzical de suflat), eufonii,
serpentine, bugle, bucine (trompete), cornete
cu piston, corni (instrumente muzicale),
flaute, fagoturi, claviete, clarinete, cimpoaie,
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armonici, ancii, flaute (instrumente muzicale),
fluiere (instrumente muzicale), oboaie, ocarine,
muștiucuri din ebonită pentru instrumente
muzicale, saxofoane, piculine, suona (trompete
chinezești), pene (piese de instrumente
muzicale), bețe pentru tobe, cimbale, bețe
pentru timpani (instrumente muzicale), cabluri
de prindere pentru utilizare cu tobe premier,
castaniete, cinele (instrumente muzicale),
clopote (instrumente muzicale), coarde de
tobă, căluș pentru timpane, glockenspiel-uri,
djembe, gonguri, grupuri de clopote (instrumente
muzicale), maracas, marimbe, membrane de
tobă, pad-uri pentru tobe de exersare, set de
tobe, tam-tamuri, sistre, tamburine, timpane,
tobe, paduri pentru tobă electronică, xilofoane,
zornăitoare (instrumente muzicale), triangluri
(instrumente muzicale), tobe (instrumente
muzicale), arcușuri pentru instrumente muzicale,
baghete pentru arcușuri, basuri (instrumente
muzicale), capodastre pentru chitară, chitare,
călușuri pentru instrumente muzicale, coarde
de harpe, contrabasuri, corzi de chitară,
cuie pentru întins coardele la instrumentele
muzicale, viole, ukulele (instrumente muzicale),
violoncele, viori, vârfuri pentru comutatoare
de chitară, instrumente muzicale cu clape
(orga)., piane, instrumente muzicale electronice,
claviaturi pentru piane, tromboane (instrumente
muzicale), pipa (chitare chinezești), mandoline,
clarinete.chitare, flaute cu cioc (instrumente
muzicale), pedale pentru tobe (instrumente
muzicale), clape pentru instrumente muzicale,
tastaturi electronice (instrumente muzicale),
chitare electrice, sheng (instrumente de
suflat chinezești), instrumente muzicale
mecanice, clopoței (instrumente muzicale),
instrumente muzicale electrice, tastaturi electrice
(instrumente muzicale), claviaturi pentru
instrumentele muzicale, instrumente muzicale
electronice, electrice și mecanice.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
blocnotesuri, suporturi pentru afișe din hârtie sau
carton), căptușeli pentru sertare confecționate
din hârtie parfumată, căptușeli parfumate pentru
sertare, tuburi din carton, sigle de firme din
hârtie, role de hârtie pentru mașini de calcul,
suluri de hârtie pentru imprimante, indigo, pungi
de ambalat din hârtie, rezerve de hârtie, întărituri
din carton pentru legarea cărților, hârtie și
carton industriale, hârtie adezivă, aplicatoare
de vopsea sub formă de bureți, aplicații din

hârtie, batoane de cerneală, carduri din hartie
cu mostre de culori, cărți de desenat sau de
scris, cărbune pentru artiști plastici, clipsuri
magnetice pentru suporturi de pensule, ceară
de modelat, cu excepția celei de uz dentar,
tuș, truse de desen, teuri (desen), triunghiuri
pentru proiectare, tocuri pentru desene sau
schițe, suporturi pentru cretă, stilouri de gravură,
stilouri de desen cu tuș, stilouri cu cerneală
chinezească, seturi de pictură pentru copii,
trafalete, rulouri pentru trafalete, seturi de pictură
pentru artiști, suporturi pentru șevalete, șabloane
pentru desen tehnic, șervețele, tăvițe pentru
păstrarea instrumentelor de proiectare, șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, tăvi
(țe) pentru role de vopsit, rigle, pulverizator cretă,
planșete de desen, planșe pentru gravat, role
pentru vopsit, pixuri colorate, pietre litografice,
piepteni pentru striuri decorative, pensule, palete
de culori, pânză de calc, pasteluri, mânere
pentru rulouri de vopsit, mucava (articole
de papetarie), modelare (materiale pentru -),
matrițe de hârtie parafinată, materiale pentru
artiști plastici, materiale plastice pentru modelaj,
materiale de modelare pentru artiști plastici,
lut polimeric pentru modelare, instrumente
pentru tamponare folosite de pictori, instrumente
electrice de pirogravură pe lemn pentru artiști,
insigne de hârtie, imprimeuri pe pânze, funde
din hârtie, echere, dreptare, echipament pentru
arte, mesteșuguri și de modelare, folii din
plastic adezive pentru fotografii, foi de plastic
autoadezive pentru acoperirea polițelor, cretă,
creioane, compasuri de trasat, ambalaje pentru
cadouri, umplutură de hârtie sau carton, saci de
gunoi, pungi pentru cadouri, pungi și saci de
hârtie, recipiente din carton, recipiente din carton
ondulat, recipiente de transport din carton, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, panglici de hârtie pentru
ambalat cadouri, peliculă retractabilă, pernițe
sau elemente de protecție din hârtie pentru
ambalare, plicuri de hârtie pentru împachetare,
huse de mobilier din hârtie, neajustate, folii
pentru ambalarea alimentelor, folii de plastic
pentru împachetat și ambalat, cutii pentru
depozitarea revistelor, folie adezivă din plastic
pentru ambalat, foi de plastic pentru ambalat,
foi de hârtie pentru ambalat, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, cutii pentru cadouri, cutii din fibră
de lemn, cutii din hârtie, cutii din carton pentru
ambalat, cutii din carton, căptușeli de hârtie,
cornete (de hârtie), cartoane de ouă, cârpe
de șters din hârtie, cartonașe cu nume pentru
mese, bavete cu mâneci, din hârtie, bavete
din hârtie, batiste de hârtie, bannere din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
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mesei, acoperitoare pentru tăvi de instrumente
dentare, fabricate din hârtie, umbreluțe din
hârtie pentru cocteiluri, stegulețe din hârtie,
suporturi absorbante de unică folosință pentru
animale de companie, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din carton, suporturi de
pahare din hârtie, suporturi din mucava pentru
pahare, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
suporturi din carton pentru pahare, șervețele din
hârtie, role de bucătărie (hârtie), role de hârtie
igienică, pungi de gunoi din hârtie, prosoape
din hârtie, lopățele din carton pentru eliminarea
excrementelor animalelor de companie, hârtie
pentru copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru
sertare, parfumată sau neparfumată, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, filtre de apă
din hârtie, fețe de masă din hârtie, dantelă
de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni din carton pentru alimente, covorașe
absorbante de unică folosință pentru dresajul
animalelor de companie, dischete demachiante
din hârtie, acuarele, artă murală din carton în
3d, articole serigrafiate, artă murală din hârtie
în 3d, decorațiuni de perete din hârtie, desene,
fotogravuri, figurine din carton, figurine din hârtie,
gravuri, imagini, litogravuri, oleografii, machete
arhitecturale, lucrări de caligrafie, ornamente
de hârtie pentru torturi, picturi, picturi și lucrări
caligrafice, portrete, schițe, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, sculpturi ornamentale din
papier mâché, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, agende, ace cu gămălie
(papetărie), abțibilduri (decalcomanii), afișe
publicitare, afișe, ziare, vase de curățat
pensulele de scris, vase de curățat pensule
de caligrafie, vizor port-etichete pentru dosare,
umezitoare (articole de birou), ustensile de
scris și ștampilat, ustensile de corectare
și ștergere, albume foto și albume pentru
colecționari, agrafe de birou pentru hârtie, arte
vizuale tipărite, articole de papetărie parfumate,
articole pentru birou, ascuțitori de creioane,
benzi adezive, autocolante pentru bara de
protecție a mașinilor, autocolante (articole de
papetărie), benzi elastice pentru birou, bilete,
bibliorafturi pentru rețete, bibliorafturi, benzi
gumate (papetărie), birou (capse de -), bilete
tipărite, broșuri, bonuri valorice, blocnotesuri
pentru notițe, caiete, buletine informative,
buletine de știri (materiale tipărite), broșuri
tipărite, capse de birou, capsatoare, calendare,
capace de sticle de lapte (de colecție), carnete,
carnete de cec, carnete cu informatii, carioci
cu vârf de fibră, caricaturi, carduri de fidelitate
din hârtie, carduri de cadouri, carduri cu
mesaje de mulțumire, accesorii pentru creioane,
accesorii pentru scriere, bile de pix, carioci,
călimări, cartușe pentru stilouri, cerneală de

scris, cerneală pentru desen, condeie, creioane
acționate mecanic, garnituri de birou, cutii pentru
stilou și creion, cretă de scris, creioane de
colorat, creioane mecanice, penare, mine pentru
creioane, instrumente de scris, mape pentru
scris (papetărie), hârtie sugativă, plumiere, pixuri
și stilouri, penițe (de scris), ustensile de scris,
suporturi atașate la instrumentele de scris pentru
a fi mai ușor de folosit, suporturi pentru așezarea
orizontală a stilourilor, suporturi pentru agățat
pensule de scris, suporturi pentru așezarea
verticală a stilourilor, suporturi pentru creioane
și stilouri, tocuri, truse pentru prelevarea
amprentelor, truse de creioane, tușiere, stilouri,
sigilii, seturi de creioane, rezerve pentru
markere, protecție de buzunar pentru stilou,
seturi de stilou, ștampilă datieră, ștampilă de
cauciuc pentru documente, creioane corectoare,
batoane corectoare, bandă corectoare pentru
dactilografie, gume de șters, răzuitoare de
birou, radiere, markere cu ștergere uscată,
lichid corector, ștergătoare pentru table albe,
tipare de croitorie, timbre, tichete (bilete), teuri
pentru desen, tipărituri, tăvi pentru birou, tatuaje
temporare, table magnetice pentru planificarea
activităților și a programărilor, tablete de ceară
pentru sigilii, table pentru luat notițe (articole
de birou), table de scris albe, table albe cu
proprietăți magnetice, tabele de scor, suporturi-
presă pentru cărți, supracoperte din hârtie
pentru dosare, suporturi pentru ștampile (sigilii),
suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, suporturi pentru instrumente de scris,
suporturi pentru hârtie (articole de birou),
suporturi pentru dosare, suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), suporturi
pentru documente sub formă de articole
de papetărie, suporturi pentru corespondeță,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
capsatoare, suporturi pentru calendare de birou,
ștergătoare de penițe, suporturi cu sertare pentru
articole de papetărie (birotică), suport de birou
rotativ pentru a nota și păstra informații de
contact, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi de birou pentru documente,
ștampile de birou, seturi de birou, separatoare
pentru dosare, separatoare pentru carnețele
de notițe, semne de carte, semne adezive,
sclipici pentru papetărie, șabloane (papetărie),
saci poștali fabricați din hârtie, reviste (publicații
periodice), publicații promoționale, publicații
periodice tipărite, rame pentru fotografii, registre,
publicații periodice, prospecte, produse de
imprimerie, plicuri, pliante, planșe de perete,
planuri arhitecturale, planificatoare (articole
tipărite), piuneze, picturi artistice, periodice,
perforatoare electrice (articole de birou), etuiuri
pentru pașaport, paspartuuri, organizatoare
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personale, pagini de albume de fotografii,
organizatoare de birou, panglici din hârtie
creponată, orare, modele tipărite, meniuri,
notesuri, materiale imprimate, mașini de birou,
mape tip servietă, mape pentru documente,
mape, manuale tipărite, litere și cifre adezive,
litere și cifre realizate din hârtie, jurnale de
buzunar, jurnale de bord (jurnale de bord),
jurnale comerciale, litere cu adeziv pentru
inscripții, lecții tipărite, jurnale, insigne din
carton, indicatoare publicitare din hârtie, inele
de hârtie pentru trabucuri, indexuri pentru
dosare, tipare pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, imprimeuri cu desene animate,
horoscoape tipărite, huse pentru carnete de
cecuri, hârtie de calc, hărți de traseu, hărți
rutiere, formulare în alb, florare, flip-charturi
cu foi goale, flip-charturi imprimate, folii pentru
documente, etichete pentru cadouri, etichete
tipărite din hârtie, etichete din hârtie, etichete
din carton, etichete autocolante, etichete
adezive, echipament pentru imprimare și
legare, echipament pentru educație/învățământ,
dosare, almanahuri, anuare (publicații tipărite),
bancnote, batoane de vopsea, blocuri de
desen, caiete școlare, călăreți pentru cartoteci,
carnețele, carnete de cecuri, cărți de vizită, cărți
de telefon, cărți de joc cu întrebări, cărți cu
abțibilduri pentru activități, cartonașe nescrise,
cartonașe de colecție, cecuri, ceară sigiliu,
chitanțiere, cerneală, colaje, coperte de protecție
pentru cărți, coperte (papetărie), coșuri de birou
pentru accesorii de birou, creioane colorate,
cutii pentru creioane, cutii pentru dosare,
cupoane, cutii pentru flipchart-uri, decalcomanii,
decapsatoare, cuvinte încrucișate, cutii pentru
șabloane, diplome imprimate, diagrame tipărite,
deschizător scrisori, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, degetare de cauciuc, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
diagrame rotunde de carton, din două sau
mai multe bucăți suprapuse, pentru calcularea
datelor, dispozitive de mărunțire a cd-urilor,
de uz casnic sau profesional, ecusoane cu
nume (articole de birou), embleme imprimate,
felicitări (tiparite), etuiuri pentru pașapoarte,
etuiuri pentru ștampile, etichete pentru marcare,
fălțuitoare (articole de birou), fanioane de hârtie,
fișe cu date, fișe cu informații, fișe (papetărie),
felicitări pop-up, felicitări muzicale, felicitări
aniversare, felicitări pentru ocazii speciale,
fluturași informativi, folii adezive de transfer, folii
transparente (papetărie), formulare comerciale,
fotografii, fotografii înrămate și neînrămate,
grafice tipărite, ghiduri de studiu.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,

portofele, bastoane, umbrele și parasolare,
blană artificială, blană semiprelucrată, cutii
din piele, port-carduri de piele, materiale din
piele, huse de mobilă, din piele, hamuri
de siguranță pentru copii, articole de voiaj,
bagaje de călătorie, bagaje de mână, borsete,
casete pentru accesorii de frumusețe, cufere
și geamantane, cutii de machiaj, genți,
geamantane, etuiuri pentru carduri de credit
(portmonee), cutii de transport, genți diplomat,
genți din pânză, genți de umăr, genți de
seară, genți de călătorie, genți de cumpărături
din piele, genti de voiaj din materiale
plastice, genți tip sac, genți pentru sport,
port-bebe, mânere de valiză, mini-rucsacuri,
mape pentru foi, huse pentru bagaje, huse
pentru încălțăminte, huse pentru îmbrăcăminte,
pentru voiaj, huse pentru costume, cămăși și
rochii, ghiozdane, gentuțe cosmetice, poșete,
portmantouri, portchei, portmonee de uz general,
portmonee din piele, poșete de mână, portofele,
inclusiv portcarduri, poșete din piele, rucsacuri,
ranițe, poșetuțe, săculețe, serviete, sacoșe
textile pentru cumpărături, valize, portmonee de
piele, mape pentru documente (marochinărie),
truse de voiaj (marochinărie), curele de umăr
din piele, mape pentru documente, genți mici
de voiaj (pentru sejururi scurte), genți de voiaj
pentru îmbrăcăminte sport, geamantane mari
(cufere) de călătorie, portchei din piele, serviete
din piele, suporturi pentru bancnote, portcarduri
(marochinărie), mape (portdocumente), genti
pentru articole de toaleta vandute goale, valize
pe rotile, truse de toaletă (marochinărie), cutii
din imitații de piele, lădițe pentru cosmetice (fără
conținut), borsete pentru unelte, vândute goale,
umbrele, umbrele de soare, umbrele de golf,
genți sportive, zgărzi pentru animale, imitații de
piele, huse de șa pentru cai, sacoșe pentru
provizii, sacoșe pentru cumpărături, serviete
pentru școlari, curele pentru patine, casete
din piele sau din piele artificială, portbebeuri
pentru transportul copiilor, genți de plajă, articole
vestimentare pentru câini, piei de animale, genți
pentru îmbrăcăminte sport, foi din imitații de
piele pentru manufacturi, foi din piele pentru
manufacturi, articole de piele vândute vrac, piele
sau imitație de piele, piele pentru pantofi, piele
pentru mobilier, șnururi din piele pentru legat
sub bărbie, produse din piele brută de ros
pentru câini, piei de bovine, cutii de pălării din
imitație de piele, membrane de intestine de vițel,
curele de piele pentru bagaje, blănuri vândute
vrac, huse din piele pentru arcuri, etichete din
piele, șevro, piele de căprioară, cu excepția
celei pentru curățare, garnituri de harnașament,
piele netăbăcită și alte tipuri de piei prelucrate
sau semiprelucrate, tefillin (filactere), curele de
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umăr, crupe (părți ale crupoanelor), piele brută
sau semiprelucrată, curele din imitație de piele,
piele de poliuretan, piele pentru harnașamente,
garnituri din piele pentru mobile, moleschin
(imitație de piele), curelărie (echipamente pentru
soldați), valve din piele, șireturi din piele, curele
din piele, carton imitație de piele, ținte decorative
pentru materiale din piele, imitații de piele
vândute vrac, șnur de piele, chingi din piele,
piei tăbăcite, recipiente industriale din piele
pentru ambalare, centuri pentru umeri, valtrapuri,
zgărzi pentru pisici, zgărzi pentru animale de
companie, care conțin informații medicale, zgărzi
pentru animale de companie, funde pentru păr
destinate animalelor de companie, piese din
cauciuc pentru scări de șa, măști de față
pentru cabaline, harnașament, ochelari pentru
păsări de curte pentru prevenirea luptelor,
zăbale (harnașament), jambiere și genunchiere
pentru cai, jambiere pentru animale, căpestre
de antrenament pentru cai, traiste atașabile la
gâtul cailor (traiste cu hrană), măști de muște
pentru animale, cuverturi anti-muște pentru cai,
zgărzi electronice pentru animale de companie,
pături și cuverturi pentru animale, îmbrăcăminte
pentru animale, garnituri de harnașament din
fier, îmbrăcăminte pentru pisici, martingale
(piesă de harnașament), lesă pentru lonjare,
lese pentru animale, curele din piele (șelărie),
lese din piele, costume pentru animale, curele
pentru cai care să-i împiedice să roadă gardul
grajdului, genunchiere pentru cai, bice cu mai
multe curele (bice), cravașe de vânătoare,
centuri pentru câini, potcoave pentru cai,
potcoave de cai realizate din plastic, potcoave
metalice, potcoave de cai nemetalice, protecții
pentru copite, zgărzi pentru câini, lese pentru
câini, îmbrăcăminte pentru câini, încălțăminte
pentru câini, lese pentru animale de companie,
harnașamente pentru cai, șei pentru cai, trăgători
de șa, scărițe din metal, scări de șa, curele
pentru pinteni, apărători pentru coada cailor,
apărătoare pentru ochi (harnașament), articole
de șelărie din piele, articole de șelărie, chingi
pentru șei, paturi pentru sei, armături de șa,
cravașe pentru jochei, botnițe, geci pentru câini,
bice, bandaje pentru picioarele cailor, cergi
pentru cai, jambiere pentru cai, harnașamente,
căpestre, articole de îmbrăcăminte pentru cai,
gâtare pentru hamuri la cai, bentițe pentru cai,
frâie (harnașamente), hamuri (harnașament),
zăbăluțe, transportoare pentru animale (genți),
casete din fibre vulcanizate., zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Adăposturi și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă și
mobilier, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, scări și

trepte mobile, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, balamale nemetalice,
vizoare pentru uși, nu din metal (fără mărire),
ventile, nu din metal, tije pentru scări, tije
de sprijin pentru plante sau copaci, tije
pentru suspensie nemetalice pentru atârnarea
articolelor, tăvi nemetalice, tobe de înfășurare
nemetalice, nemecanice, pentru furtunuri, tipare
din plastic pentru utilizare în cadrul procesului
de fabricare de mobilier, tuburi din plastic
care se pot strânge, goale, ventuze (accesorii),
ventilatoare pentru uz personal, care nu sunt
electrice, verigi confecționate din materiale
nemetalice, țăruși, nu din metal, pentru plante
sau copaci, șine pentru perdele de duș, țăruși
nemetalici pentru corturi, suporturi pentru plante,
suporturi pentru fanioane, suporturi pentru
copaci (nemetalice), tacheți pentru andocare,
nu din metal, sisteme nemetalice de fixare
pentru plăcuțe de înmatriculare, șaibe din
plastic, prăjini nemetalice, plăcuțe pentru ușă,
nu din metal, plăcuțe de identificare pentru
animale, nemetalice, plăci funerare din plastic,
opritoare pentru dulapuri, nu din metal, opritoare
din lemn pentru uși, mulaje din ipsos pentru
turnarea de materiale ceramice, mânere sferice
din plastic, mânere din sticlă, mânere rotunde
din lemn, mânere din porțelan, matrițe de
plastic pentru fabricarea săpunului, manșoane
din materiale nemetalice pentru bastoane de
mers, manșoane pentru susținerea conductelor
(plastic), mosoare nemetalice cu acționare
manuală pentru furtunuri de grădină, muchii de
scări din plastic, mânere pentru sertare, nu din
metal, mânere din plastic pentru uși, mânere
din plastic pentru sertare, mânere din ceramică
pentru mobilier, mânere de sprijin nemetalice,
lanțuri, nu din metal, inele pentru perdele, inele
pentru nas de taur (nemetalice), mânere din
ceramică, inele pentru draperii de duș, glisiere
suspendate de plafon din materiale nemetalice,
garnituri din material plastic, furtunuri (tobe de
înfășurare, nemetalice, nemecanice pentru -),
încuietori și chei, nu din metal, geamanduri,
garnituri pentru uși, porți și ferestre, nu din
metal, închideri cu inel, altele decât cele
din metal, etriere de întindere, nu din metal,
evantaie de mână, etichete din plastic, dopuri
pentru chiuvete, nemetalice, dopuri pentru
dușuri, nemetalice, doage din lemn, distanțiere
pentru plăci, dopuri de cadă din materiale
nemetalice, discuri și plăci de suport, nu din
metal, distanțiere din plastic folosite împreună
cu panourile sandviș, covorașe de protecție,
detașabile, pentru chiuvete, cobilițe, clanțe din
lemn, corniere din plastic, dispozitive de fixare
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nemetalice, clame ajustabile (nemetalice), capră
de tăiat lemne, carlige nemetalice pentru baie,
cepuri (nemetalice) pentru căzi, catarge portabile
pentru arborat steaguri, nu din metal, cârlige
cu șurub, nu din metal, cârlige nemetalice,
cale pentru roți, nu din metal, brățări de
identificare, nemetalice, bobine din lemn (pentru
fire, mătase, șnur), bolțuri de ancorare, nu din
metal, bețișoare din lemn pentru bomboane sau
înghețată, bare pentru draperii de duș, bare de
duș, bare de plastic pentru scări, bare maner,
nemetalice, bujii nemetalice cu autofiletare,
șuruburi nemetalice, nituri nemetalice, pitoane,
nemetalice, piulițe (încuietori), nu din metal,
mijloace de fixare pentru cabluri, conectori
și suporturi, nu din metal, dopuri nemetalice,
cuie nemetalice, dispozitive de fixare pentru
țevi, conectori și suporturi, nu din metal,
cleme nemetalice, agățătoare nemetalice pentru
depozitare pe rafturi, articole pentru organizarea
hainelor, altare pentru familii budiste (butsudan),
arcuri sub formă de accesorii nemetalice
pentru tapițerie, balansoare, balansoare pentru
copii, uși pentru mobilier, vitrine de prezentare
(altele decât vitrinele frigorifice), zăvoare pentru
mobilă, nu din metal, uși de mobile, uși de
dulapuri, tetiere (mobilă), umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, suprafețe de
lucru, țarcuri pentru bebeluși, țarcuri de copii,
suporturi nemetalice pentru mobilă, suporturi
nemetalice pentru rafturi (piese de mobilier),
suporturi nemetalice pentru unelte, montate pe
perete, suporturi pentru oglindă, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
de umbrele, suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de cărți, suporturi independente pentru
prosoape (mobilier), suporturi nemetalice pentru
mobilier, stative pentru sticle, standuri pentru
ziare, șine nemetalice pentru sertare, sertare
(piese de mobilier), sertare pentru mobilier,
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, scăunele-leagăn,
scaune gonflabile, scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada
de baie, rotile, rezemătoare de picioare,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat
în poziție șezând, rastele pentru arme, rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rafturi suspendate pentru depozitare (mobilier),
rafturi prefabricate (mobilier), rafturi pliante,
rame, rafturi modulare (mobilier), rafturi metalice,
rafturi (mobilier) confecționate în principal
din lemn, utilizate pentru depozitare, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din plastic,
utilizate pentru depozitare, rafturi de mobilă,
rafturi, protecții din fetru pentru picioare de
mobilier, premergătoare pentru copii, porți de

siguranță pentru uși sau scări, premergătoare
pentru bebeluși, plăci frontale de dulapuri,
piese pentru dulapuri (nemetalice), piese de
mobilier, piese de mobilier nemetalice, piese
pentru sisteme de rafturi (nemetalice), piese
de asamblare pentru mobilier, picioare pentru
mobilă, pereți despărțitori (mobilier), picioare
de scaun, picioare de masă, perne pentru
scaune, paravane separatoare (mobilier), paturi,
așternuturi, saltele și perne, panouri pentru
partea din spate (piese de mobilier), oglinzi
(sticlă argintată), module pentru depozitare
(mobilier), module nemetalice demontabile
(mobilier), mobilier pentru casă, birou și grădină,
mobilier de baie, mobilier de exterior, mobile
(rafturi de -), mânere pentru mobilă, din
plastic, lăzi pentru scule nemetalice, goale,
leagăne pentru verandă, mânere rotunde pentru
sertare (nemetalice), lăzi de depozitare, huse
pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse textile
(adaptate) pentru mobilier, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), grilaje pentru șemineuri (mobilier),
huse adaptate pentru mobilier, grilaje din lemn,
grilaje nemetalice de protecție pentru bebeluși,
copii și animale de companie (mobilier),
grilaje de siguranță (bariere) extensibile
pentru scări, grilaje de siguranță extensibile
pentru uși, glisoare nemetalice pentru mobilă,
glisiere pentru sertare (nemetalice), ghișee
pentru bănci, ghidaje (dispozitive de culisare)
pentru sertare (nemetalice), garnituri pentru
dulapuri (nu din metal), ghidaje (dispozitive
de culisare) pentru sertare (articole metalice
pentru mobilier), extensii pentru mese, etajere,
garnituri nemetalice pentru mobilier, elemente de
mobilier, cutii pentru unelte (mobilier), dispozitive
de fixare nemetalice pentru mobilier, dispozitive
de ghidare pentru sertare (nemetalice),
dispozitive de fixare nemetalice pentru rafturi,
cutii pentru trusouri de nou-născuți (din lemn
sau plastic), coșuri împletite, cotiere pentru
mobilă, plăci de chihlimbar sintetic, casete
pentru chei (mobilier), coarne de animal,
coarne artificiale, carapace de broască țestoasă
(material neprelucrat sau parțial prelucrat), benzi
de plută, benzi de lemn, bambus, gheare de
animale, chihlimbar, cochilii de melc de mare,
colți de fildeș (material neprelucrat sau parțial
prelucrat), fildeș, dinți de animale, corali, copite
de animale, muchii din paie, imitații de baga,
împletituri de paie, trestie (materiale pentru
împletit), spumă de mare, sidef, răchită, cochilii
de scoici, os de balenă, oase de animale
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
valve (material neprelucrat sau semi-prelucrat),
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animale împăiate, busturi de fildeș, busturi de
ceară, busturi de os, busturi din lemn, busturi
de plastic, artă (obiecte de - din lemn, din
ceară, din ghips sau din materiale plastice),
capcana viselor (decorațiuni), decorații pentru
masă (ornamente) confecționate din lemn, trofee
din plastic, statui din plastic, statui din os,
trofee de lemn, sculpturi ornamentale realizate
din ipsos, statuete de fildeș, statuete din lemn,
ceară, ghips sau din materiale plastice, statuete
din os, statui de fildeș, statui din chihlimbar
presat, plăcuțe decorative murale (mobilier), nu
din materiale textile, plăci decorative din ipsos,
sculpturi de ipsos, sculpturi de ceară, sculpturi
de plastic, sculpturi din fildeș, sculpturi din lemn,
sculpturi în os, ornamente de plastic pentru
torturi, obiecte de artă din lemn, obiecte de artă
din ipsos, obiecte de artă din ceară, obiecte de
artă din material plastic, obiecte de artă fabricate
din paie, obiecte de artă fabricate din plută,
opere de artă din coajă de nucă, ornamente
pentru prăjituri realizate din plastic, modele
la scară redusă, din plastic, pentru decorare,
modele (ornamente) confecționate din ipsos,
modele (ornamente) confecționate din ceară,
modele (ornamente) confecționate din plastic,
modele (ornamente) confecționate din lemn,
modele (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din lemn, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din plastic, machete
de vehicule (ornamente) confecționate din ceară,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ipsos, machete de figurine (ornamente)
confecționate din rășini sintetice, machete de
avioane (ornamente) confecționate din ipsos,
machete de avioane (ornamente) confecționate
din lemn, machete de avioane (ornamente)
confecționate din plastic, machete de avioane
(ornamente) confecționate din ceară, machete
de avioane (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, lucrări de artă din chihlimbar, globuri
lucioase, imitații de produse alimentare, din
plastic, figurine ornamentale confecționate din
lemn, figurine ornamentale confecționate din
ipsos, figurine ornamentale confecționate din
ceară, figurine turnate din materiale plastice,
figurine din răşină, figurine din os, figurine în
miniatură (plastic), figurine din lemn, figurine
din ipsos, figurine din fildeș, figurine din ceară,
decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, butoaie și putini, nu
din metal, butelii pentru gaz, nu din metal,
canistre, nu din metal, capace pentru recipiente,
capsule ale timpului nemetalice, vase din
plastic pentru ambalare, tăvi de stivuire din
plastic, truse de scule nemetalice, goale, tuburi
de plastic pentru transmiterea corespondenței,

rezervoare nemetalice pentru depozitarea apei
(recipiente), sicrie și urne funerare, scrinuri,
rezervoare pentru stocarea gazelor, care nu
sunt metalice sau de zidărie, recipiente pentru
protecție, realizate din materiale nemetalice,
destinate depozitării de bunuri, recipiente
nemetalice pentru lichide (altele decât cele
pentru uz casnic și bucătărie), recipiente
de apă portabile confecționate din plastic,
recipiente din plastic pentru medicamente,
recipiente din plastic pentru medicație utilizate
în scopuri comerciale, recipiente flexibile din
plastic pentru transportarea lichidelor, recipiente
din plastic pentru depozitarea bunurilor în
vederea transportului, lăzi și palete, nu din
metal, dulăpioare cu încuietoare pentru bagaje,
dulapuri murale, dopuri din plastic pentru
recipiente utilizate la împachetarea bunurilor
industriale, închideri combinate pentru recipiente
(nemetalice și nu pentru uz casnic sau
bucătărie), dispozitive de închidere pentru
recipiente (nemetalice), cutii din plastic, cutii
de siguranță, nu din metal, cutii de plastic
decorative, cutii de lemn pentru sticle, cutii
de lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii
confecționate din materiale plastice laminate,
cutii de ambalare confecționate din lemn, coveți
nemetalice, containere nemetalice, containere
flotante nemetalice, cofraje din plastic pentru
ouă, cisterne de apă din plastic de uz
casnic, cisterne de apă din plastic de uz
industrial, cifre pentru plăcuțele de înmatriculare
(nemetalice), cifre confecționate din plastic
pentru mobilier, cifre confecționate din plastic
pentru clădiri, baloane publicitare, aviziere
din plută, articole pentru afișarea prețului la
punctele de vânzare, realizate din materiale
plastice, benzi decorative din plastic pentru
aplicarea pe fațadele magazinelor, vitrine de
prezentare, table pentru prezentări, tejghele
pentru expunere, vitrine, tabele de marcaj,
suporturi rotative (mobilier), suporturi pentru
reviste, suporturi pentru tejghele, standuri
de prezentare pentru mărfuri, standuri de
prezentare portabile pentru reclame, standuri de
prezentare, sisteme de afișare, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare vitrine,
rafturi de magazin, rafturi de prezentare, rame
pentru panouri indicatoare, semne gonflabile
din plastic, plăcuțe din plastic, portcarturi
sub formă de panouri de prezentare, plăcuțe
decorative (nemetalice) pentru vehicule, plăcuțe
de înmatriculare pentru vehicule (nemetalice),
plăci din lemn pentru scopuri publicitare
(neluminoase), placi de identitate, nemetalice,
panouri publicitare, panouri de prezentare a
bijuteriilor, mobilier pentru magazine, numere
de casă, nemetalice, neluminoase, panouri de
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afișare, manechine și manechini de croitorie,
mobilier pentru expunerea produselor, conuri
rutiere de plastic, ecusoane din plastic, rampe
din plastic destinate utilizării cu vehicule, taburet
înălțător (kick step), case de joacă pentru
animale de companie, cuibare, culcușuri pentru
animale, fundații de fagure pentru stupi, mobilier
pentru animalele de companie, perne pentru
animale de companie, rame pentru stupi, stupi
de albine, stâlpi de zgâriat pentru pisici, trape
de acces pentru câini/pisici nemetalice sau
din zidărie, cutii poștale cu picior (nu din
metal), paturi, dulapuri (mobilier), canapele,
noptiere, comode, mese, scaune, fotolii, birouri,
scări pentru biblioteci, nemetalice, etajere
pentru biblioteci, unități de depozitare (mobilier),
accesorii (nemetalice) pentru bufete, accesorii
(nemetalice) pentru dulapuri, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), accesorii de interior pentru
garderobe, accesorii metalice pentru expunere
(mobilier), accesorii pentru mobilier, care nu
sunt din metal, accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), accesorii nemetalice
pentru magazin respectiv: articole pentru
organizarea hainelor (mobilier), bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), buferuri,
birouri, poliţe pentru biblioteci, etajere pentru
biblioteci, grilaje nemetalice de protecţie pentru
bebeluşi, copii şi animale de companie
(mobilier), coşuri pentru bebeluşi (pătuturi),
huse adaptate pentru ramele de la pătuturi de
copii, pătuturi de siguranţă, protecţii antilovire
pentru pătuţuri-leagăn de copii, altele decât
lenjeriile de pat, bariere de protecţie pentru
pat, perne de susţinere pentru scăunele de
copii, vergele metalice de perdele, suporturi
de raft metalice (piese de mobilier), ştifturi
metalice cu cap şi gaură pentru cui spintecat,
nu din metal, standuri metalice de prezentare,
şine metalice pentru perdele, sertare metalice
(piese de mobilier), separatoare metalice pentru
rafturi (piese de mobilier), rafturi metalice,
module metalice demontabile, bolţuri, şuruburi,
dibluri, rotile pentru mobilă, somiere, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă/elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă, balamale, nemetalice, rafturi,
sertare pentru mobilă, bare de plastic pentru
scări, muchii de scări din plastic, grilaje de
siguranţă (bariere) extensibile pentru scări.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice

și de toaletă, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
veselă, articole de bucătărie și recipiente,
aspersoare, boluri pentru flori, coșuri de
flori, ghivece de flori, jardiniere, perii pentru
gazon, mănuși de grădinărit, pulverizatoare
pentru furtunuri de grădină, recipiente pentru
flori, stropitori, suporturi pentru flori, vaze,
vaze pentru flori, acvarii și vivarii, articole
pentru controlul dăunătorilor și paraziților,
colivii pentru păsări, boluri pentru peștișori,
litiere pentru animale de companie, aparate
de curățat scame, electrice sau neelectrice,
coșuri de rufe, cârlige de rufe, frânghii pentru
întins rufele, mese de călcat, încălțătoare,
suporturi de uscat haine, suporturi pentru
fiare de călcat, articole de sticlărie, bibelouri
de porțelan, busturi din porțelan, porțelanuri,
lucrări de artă confecționate din ceramică,
lucrări de artă confecționate din cristal, articole
pentru curățarea dentară, aplicatoare cosmetice,
aparate pentru demachiere, neelectrice, aparate
pentru demachiere, electrice, aparat de masaj
pentru pielea capului, aplicatoare de fard, bazine
(recipiente), boluri pentru bărbierit, bureți, bureți
de baie, bureți cosmetici, bureți de toaletă,
căzi, cuve pentru clătit, chiuvete, dispozitive
de demachiere, dispozitive pentru săpun lichid,
dozatoare de gel de duș, dozatoare de săpun,
dozatoare de săpun de mâini, dozatoare
pentru creme de îngrijire a pielii, dozatoare
pentru șampon, perii de baie, pensule de
uz cosmetic, olițe pentru copii, inele și bare
pentru suportul prosoapelor, pulverizatoare de
parfum, pulverizatoare de uz casnic, pudriere
(goale), portfarduri (accesorizate), piepteni
electrici, piepteni, perii pentru rimel, perii
pentru igiena personală, suporturi pentru bureți,
suporturi de perete pentru săpun, suporturi
de pahare pentru baie, spatule cosmetice,
savoniere, rafturi pentru cosmetice, suporturi
pentru cosmetice, aparat pentru parfumarea
aerului, cutii pentru monezi (pușculițe), pahare,
vase de băut și articole pentru baruri, aparate
de gătit cu aburi, neelectrice, aparate de
gătit sub vid, boluri de sticlă, paie de băut,
periuțe pentru gene, ață dentară, perii, material
pentru perii, material pentru curățare, bureți
metalici, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei folosite în construcții, obiecte
din faianță, căni confecționate din ceramică,
recipiente ceramică, cădițe portabile pentru
nou născuți, coșuri de uz casnic, căni,
mixere neelectrice de uz casnic, deschizătoare
neelectrice pentru sticle, deschizătoare de sticle,
electrice și neelectrice, recipiente neelectrice
pentru încălzirea biberoanelor, sticle, planșete
de pâine, donițe, tăvi (platouri de servit), cuști
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pentru animale de companie, forme pentru
prăjituri, stingătoare de lumânări, discuri de
sfeșnic, sfeșnice, bomboniere, tocuri pentru
piepteni, porțelan decorativ, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din porțelan,
bețișoare chinezești (tacâmuri), dispozitive
pentru întins haine, suporturi ramificate pentru
căni, cârpe de curățat, perii pentru sticle,
suporturi de masă pentru căni de ceai,
amestecătoare pentru cocktail-uri, agitatoare
de cafea, căni de cafea, râșnițe de cafea,
linguri de cafea, cafetiere, filtre mari de
cafea, neelectrice, servicii (veselă), servicii
de ceai (veselă), piepteni pentru animale,
seringi de glazurat, forme pentru bucătărie,
oale de gătit, frigărui, recipiente pentru gheață,
cutii frigorifice portabile, neelectrice, tirbușoane,
electrice și neelectrice, ustensile cosmetice,
capace pentru farfurii, cești, tocătoare din lemn
pentru bucătărie, carafe, friteuze neelectrice,
sticle de băut, jgheaburi, sticle (recipiente),
borcane din sticlă, recipiente pentru bucătărie,
lăzi de gunoi, suporturi pentru ouă, pliciuri de
muște, mănuși de menaj, pocale, răzătoare,
grătare (neelectrice), tigăi non-electrice de
gătit, oale și tigăi pentru gătit (non-electrice),
recipiente termoizolante pentru alimente, seringi
pentru flori, forme pentru cuburi de gheață,
huse pentru mese de călcat, stacane, fierbătoare
neelectrice, ibrice japoneze din fontă, non-
electrice (tetsubin), suporturi pentru a sprijini
cuțitele la masă, tăvi turnante (pentru bucătărie),
servicii de lichior, sufertașe, suporturi pentru
lista de meniuri, gamele, linguri de amestecat
(ustensile de bucătărie), mopuri, suporturi pentru
șervețele de masă, inele pentru șervețele,
capete de stropitori, tampoane pentru curățare,
vase de lut, vase pentru muștar, farfurii din hârtie,
instrumente pentru tăiat coca, râșnițe de piper
manuale, arzătoare de ulei (terapie cu arome),
arzătoare de ulei esențial, cutii pentru picnic,
coșuri de hârtii, servicii pentru picnic (veselă),
pușculițe, capace pentru vase, vase, oale de
gătit sub presiune, solnițe, solnițe de piper,
cratițe, farfurioare, țevi pentru tras vin din butoaie
(pipete), palete pentru tarte, pămătufuri pentru
bărbierit, suporturi pentru întins cămăși, perii
pentru încălțăminte, limbi de încălțat pantofii,
calapoade pentru pantofi (sisteme de întindere),
strecurători, hote de bucătărie, supiere, servicii
de condimente, bureți de menaj, suporturi pentru
pămătufuri de bărbierit, sculpturi ornamentale
realizate din porțelan, seringi pentru stropit flori
și plante, veselă, altele decât furculițe, cuțite
și linguri, căni metalice cu capac, infuzoare de
ceai, cutii pentru ceai, ceainice, perii de toaletă,
truse de toaletă, suporturi pentru role de hârtie
igienică, ustensile de toaletă, periuțe de dinți,

perii încălzite electric pentru păr, perii electrice
pentru animale de companie, perii electrice
rotative pentru păr, suporturi pentru scobitori,
scobitori, tăvi de uz casnic, suporturi de farfurii
(ustensile de masă), prese pentru pantaloni,
suporturi pentru întins pantaloni, termosuri,
aparate de făcut vafe, neelectrice, tigăi de
clătite suedeze, tigăi pentru clătite, suporturi
pentru periuțe de dinți, peri pentru periuțe de
dinți, perii de dinți electrice, truse de îngrijire
dentară conținând periuțe de dinți și ață dentară,
scânduri de spălat rufe, instrumente pentru
stropire, lucrări de artă din porțelan, teracotă sau
sticlă, sticlă neprelucrată, opal, vase din sticlă,
cristaluri (sticlărie), sculpturi din sticlă, busturi
realizate din sticlă, busturi din teracotă, busturi
realizate din ceramică, figurine din teracotă, cutii
de ceramică, cutii de porțelan, cutii emailate,
cutii din metale prețioase pentru dulciuri, huse
termoizolante pentru doze, pentru menținerea
în stare caldă sau rece, curse pentru șoareci,
centuri pentru machiori, distribuitoare de peliculă
adezivă (altele decât cele fixe), răcitoare pentru
băuturi (recipiente), pudre compacte (cutii),
flacoane de sticlă (recipiente), set recipiente de
bucătărie, recipiente pentru produse de curățare
a dinților, coșuri pentru gunoiul menajer, sticle
frigorifice, cutii de sticlă, mături, produse pentru
periat, untiere, capace pentru untiere, cazane,
mănuși de curățenie din țesături, instrumente
pentru curățat, acționate manual, mănuși pentru
curățare sau pentru menaj, borcane pentru
prăjiturele, ustensile de gătit, neelectrice, periuțe
pentru sprâncene, tigăi, pâlnii, pămătufuri pentru
pudrat, shakere, dispozitive pentru amestecat
băuturi, teluri, palete neelectrice de uz casnic,
vase de metal pentru preparat înghețată si
băuturi reci, forme de prăjituri, oliviere, cârpe
de șters praful, pudră cosmetică compactă,
capace pentru cutii de șervețele, închizători
pentru capacele de cratiță, capace de uz
universal pentru recipiente de bucătărie, capace
montate pentru recipiente de gunoi, capace
din ceramică pentru cutii de șervețele, capace
izolante pentru farfurii și vase, recipiente de
uz casnic, ustensile casnice și de bucătărie,
servicii de cafea (veselă), cafetiere neelectrice,
oale pentru gătire lentă (neelectrice), recipienți
pentru gheață, de uz casnic, recipiente portabile
multifuncționale de uz casnic, cutii de pastile,
pentru uz personal, salatiere, vase întinse,
halbe mari de bere, recipiente termoizolante
pentru băuturi, acvarii de interior, huse pentru
ceainice, dispozitive electrice pentru atragerea
și omorârea insectelor, capace pentru cești, căni
din sticlă, recipiente pentru menaj sau bucătărie,
coșuri pentru prăjit cartofi pai, damigene, pungi
de pânză de tifon folosite la gătit, cârpă
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pentru ochelari, figurine din fibră de sticlă,
statui din porțelan, ceramică, lut sau sticlă,
statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă, incluse
în această clasă. material pentru îngrijirea
articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte,
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, aparate de demachiat, non-
electrice, aplicatoare pentru farduri de ochi,
bureței pentru machiaj, bureți de față pentru
aplicarea machiajului, bureți pentru corp, bureți
pentru curățarea feței, bureți pentru frecare,
aparate deodorizante pentru uz personal, doze
din sticlă pentru medicație, goale, flacoane
pentru parfum, distribuitoare pentru cosmetice,
mănuși abrazive pentru exfolierea pielii, pensule
pentru buze, pensule pentru contur de ochi, perii
pentru curățat, perii pentru exfoliere, pudriere din
metale prețioase, pudriere din metale prețioase
(vândute goale), rafturi pentru geluri de duș,
rafturi pentru preparate de curățare a corpului,
recipiente pentru cosmetice, recipiente pentru
loțiuni, goale, de uz casnic, recipiente pentru
săpun, spatule cosmetice destinate utilizării
împreună cu preparate de epilare, sprâncene
(periuțe pentru -), sticle goale pentru pulverizare,
truse de toaletă cu conținut, perii cosmetice, cutii
adaptate pentru ustensile cosmetice, ustensile
de curățenie pentru toaletă și baie, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, dispozitive electronice de hrănire
pentru animale de companie, dispozitive de
hrănire pentru animale pe care animalele le
pot acționa singure, articole pentru animale,
căușe pentru hrana canină, distribuitoare de
hrană pentru animale de companie acționate
de acestea, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și
de lichide pentru animale de companie,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
adăpători acționate de animale domestice, căni
speciale cu muștiuc pentru hrănire, dispozitive
de hrănire pentru hrănirea păsărilor în colivii,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor în
natură, dispozitive de hrănire pentru păsări, iesle
de hrănire metalice pentru bovine, dispozitive de
hrănire pentru păsări sub formă de recipiente,
iesle pentru bovine, jgheaburi metalice pentru
bovine, jgheaburi de apă pentru bovine, troace
pentru ovine, litiere pentru pisici, filtre destinate
utilizării în litiere pentru pisici, tăvi de plastic
folosite ca litiere pentru pisici, duze pentru
furtunuri de apă, terarii de apartament (pentru
animale), sticle pentru apă, bazine de apă
(pentru pești vii), perii pentru animale de
companie, borcane cu gustări pentru animale

de companie, recipiente de uz casnic pentru
depozitarea hranei pentru animale de companie,
periuțe de dinți pentru animale de companie,
piepteni pentru animale domestice, recipiente
de băut pentru animale, cuști de sârmă
pentru animale domestice, vase de mâncare
pentru animale de casă, vase pentru mâncare
pentru animale de casă, recipiente de mâncare
pentru animale de companie, recipiente din
plastic pentru distribuirea de mâncare animalelor
de companie, recipiente din plastic pentru
distribuirea de produse de băut animalelor
de companie, distribuitoare de lichide pentru
utilizare cu sticle, distribuitoare de băuturi,
neelectrice, ajutaje pentru pulverizare pentru
furtunurile de grădină, duze de furtun pentru
stropit, aparate neelectrice pentru lustruirea
podelelor, aparate de ceruit neelectrice, aparate
pentru șters praful, neelectrice, aplicatoare de
ceară pentru podea, montabile pe un mâner de
mop, bureți abrazivi, bureți de curățat de uz
casnic, bureți de mare naturali, bureți pentru
bucătărie, capete de mop, cârpe pentru curățare,
distribuitoare de săpun, fărașe, dispozitive
non-electrice de curățat covoare, găleți de
plastic, lavete de spălat vase, instrumente
abrazive pentru utilizare în bucătărie (curățare),
instrumente cu ventuze pentru desfundarea
țevilor, instrumente de spălat geamuri (pentru
uz casnic), litiere pentru animale, pămătufuri
de praf, perii de spălat, perii de praf, perii
pentru haine, ștergătoare de geamuri, raclete
de uz casnic, pompe de desfundat toaleta,
suporturi pentru perii de toaletă, vaporizatoare
de parfum (goale), truse pentru accesorii de păr
de menaj și de uz casnic, mănuși de bucătărie,
mănuși din cauciuc pentru uz casnic, mănuși
din plastic de uz casnic, mănuși de bumbac de
uz casnic, tăvi biodegradabile de uz casnic, tăvi
compostabile, suporturi pentru veselă, suporturi
pentru ustensile de bucătărie, recipiente de
uz casnic., veselă, ustensile de bucătărie și
recipiente, duze de furtunuri pentru stropit,
vase de porțelan pentru plante, vaze din sticlă,
capcane pentru pentru controlul dăunătorilor și
paraziților, cuști metalice de uz casnic, mănuși
pentru îngrijirea animalelor, mănușă de toaletat
animale de companie, perii anti-năpârlire pentru
animale de companie, perii de dinți pentru
animale, perii de sârmă pentru cai, perii pentru
coamă (piepteni pentru cai), perii pentru toaleta
animalelor de companie, perii pentru îngrijirea
animalelor, perii pentru țesălarea cailor, păr de
animale (perii și pensule), țesale, vase de băut
pentru păsări domestice.
24. Prosoape de față, saci dormit campare,
produse de filtrare din material textil, produse
textile și înlocuitori, materiale textile, plase
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de țânțari tratate cu insecticid, foi de pânză
groasă de cânepă pentru protecție, etichete
din material textil, draperii, lenjerie, huse
pentru mobilă, decorațiuni de perete, pânze
din material textil sau plastic, materiale textile
de căptușeală pentru încălțăminte, materiale de
in de căptușeală pentru încălțăminte, dublură
(țesături), pânză moltonată, steaguri din plastic,
fanioane din pâslă, fanioane din material textil
sau plastic, huse textile detașabile pentru
aparate electronice (neadaptate și neajustate),
întărituri, șervete de unică folosință, folii montaj
din material textil pentru mașini de imprimat,
steaguri din brocart, huse textile pentru cămăși
de noapte, textile căptușite, finet, bannere din
material textil sau plastic, saci pentru saci de
dormit (adaptați în mod specific), materiale
textile pentru demachiere, absorbante din
materiale textile, materiale spongioase pentru
uz textil, materiale din burete (produse textile
la bucată), materiale textile pentru mobilier,
bannere din plastic, steaguri din nailon, materiale
pentru capitonare, plase contra țânțarilor, discuri
demachiante din materiale textile, materiale
textile decorative drapate, giulgiuri, plase de
protecție împotriva insectelor, materiale textile
pentru decorare interioară, tapiserie pentru
mobilier, țesături matlasate (huse de saltele),
căptușeli din material textil pentru pălării, cârpe
de menaj pentru ștergerea paharelor, articole
textile de menaj confecționate din materiale
nețesute, produse textile de uz casnic, materiale
textile cauciucate, textile pentru perete, textile cu
model pentru utilizare la brodare, material plușat,
covorașe de rugăciune, baldachine cu volane,
materiale textile pentru steaguri și banderole,
șervete din material textil pentru uscat, huse
ajustabile pentru capace de wc, fanioane
textile, articole textile nețesute, materiale textile
confecționate din pânză de in, materiale textile
confecționate din materiale sintetice, materiale
textile confecționate din flanel, batiste din
materiale textile, suluri de materiale textile,
articole din materiale textile pentru șaluri și
eșarfe (yashmagh) pentru acoperirea capului,
prosoape (textile) pentru uz în bucătărie,
drapele și fanioane textile, tapiserii textile,
lambrechine textile, batiste din material textil,
materiale pentru realizarea accesoriilor textile
pentru mobilier, batistă de mătase utilizată
în cadrul ceremonialelor japoneze (fukusa),
material japonez pentru ambalare, de uz general
(furoshiki), huse din materiale textile pentru
capacul vasului de toaletă, bannere textile,
prosoape de șters paharele, mușama, dubluri
interioare confecționate din pânze nețesute,
panglici din stofă, fanioane din materiale
plastice, materiale textile și înlocuitori pentru

acestea, țesături acoperite de motive desenate
pentru broderie, articole din materiale textile
impermeabile la bucată, propoape pentru față
(din materiale textile), prosopele pentru față,
prosoape pentru față, stegulețe textile utilizate
pentru marcarea locurilor la masă, etichete
(textile) folosite la marcarea țesăturilor, textile
etichete pentru marcarea confecțiilor, etichete
(textile) folosite la identificarea țesăturilor,
etichete textile pentru identificarea articolelor
de îmbrăcăminte, etichete din materiale textile
pentru coduri de bare, cârpe folosite pentru
călcatul etichetelor, etichete din materiale
textile pentru prindere pe lenjerie, etichete
din materiale textile pentru prindere pe haine,
markere (etichete) din material textil pentru
țesături, etichete autoadezive din materiale
textile, insigne fabricate din material textil,
materiale adezive sub formă de autocolante
(textile), etichete adezive (textile), etichete textile
imprimate, perdele pentru duș, perdele din
plastic pentru cabine de duș, perdele de
duș din materiale textile ignifuge, perdele de
duș din materiale textile sau din materiale
plastice, articole pentru acoperirea ferestrelor,
produse din materiale textile pentru acoperirea
ferestrelor, perdele și draperii confecționate,
draperii din plastic gata confecționate, draperii
din materiale textile gata confecționate, căptușeli
pentru perdele, perdele din materiale textile
sau din materiale plastice, șnururi din materiale
textile pentru draperii, lambrechine (draperii),
perdele mici confecționate din materiale textile,
mochetă (perdele), jaluzele plisate, perdele
plisate, perdele pentru ușă, lambrechine, draperii
(perdele groase), perdele dantelate, drapaj sub
formă de draperii confecționate din materiale
textile, lambrechine textile pentru draperii,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, drapaj sub formă de perdele, perdele
și draperii de interior și exterior, perdele din
materiale plastice, baldachine (draperii textile),
perdele din vinil, materiale textile utilizate ca
acoperiri pentru ferestre, materiale textile sub
formă de elemente și accesorii pentru ferestre,
materiale textile pentru baie, lenjerie de pat
și pături, produse textile pentru bucătărie și
masă, prosoape pentru șters sticlă, prosoape,
prosoape de baie, fețe de plapumă, materiale
textile pentru baie (cu excepția articolelor de
îmbrăcăminte), prosoape cu glugă, huse din
materiale plastice pentru mobilier, huse de
mobilier (neadaptate), învelitori din materiale
textile pentru mobile, huse textile neadaptate
pentru mobilier, huse acoperitoare pentru
mobilier de grădină, huse pentru fotolii puf,
huse de protecție pentru saltele și piese de
mobilier, cuverturi pentru canapea, huse pentru
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scaune, huse pentru colacul toaletei, spătare
scaun (articole din materiale textile), huse pentru
capace de toaletă (realizate din materiale textile
naturale sau sintetice), materiale țesute pentru
mobilier, huse pentru baldachine, huse din
materiale textile pentru closete, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
huse acoperitoare realizate din materiale textile
pentru mobilier, huse din materiale textile și
plastice pentru mobilier (nemontate), plăci de
perete din materiale textile, articole textile
capitonate pentru atârnat pe pereți, decorațiuni
pentru pereți din materiale textile, tapet din
materiale textile, tapete pentru pereți din mătase,
carpete lucrate manual din materiale textile
pentru pereți, chenare decorative (articole din
materiale textile pentru pereți), frize (articole
murale din pânză), fețe de pernă.cuverturi pentru
paturi pentru copii, țesături de lână, materiale din
lână, pături de lână, materiale din fire, textile,
de lână, țesături aspre de lână pentru covoare,
țesături tricotate din fire de lână, materiale
combinate pe bază de lână, țesături din amestec
de mătase și lână, țesături din amestec de
cânepă și lână, țesături din lână folosite la
fabricarea costumelor, pilote cu puf de gâscă,
huse pentru pilote și plăpumi, pilote din puf
de gâscă (plăpumi), pilote (plăpumi din puf
de gâscă), materiale de mătase, țesături de
mătase, pături din mătase, țesături de mătase
pentru mobilier, pături de pat din mătase, țesături
tricotate din fire de mătase, cuverturi matlasate
cu umplutură din mătase, țesături din amestec
de cânepă și mătase, țesături din amestec
de mătase și bumbac, fețe decorative pentru
perne, huse pentru perne, huse (lenjerii) și pături
pentru pat, cuverturi matlasate, cuverturi de
pat matlasate, huse pentru cuverturi matlasate,
cuverturi matlasate pentru paturi, cuverturi
matlasate (lenjerie de pat), cuverturi matlasate
din frotir, lenjerie de pat, așternuturi de pat
(lenjerie), apărători pentru pătuțuri (lenjerie de
pat), lenjerie de pat pentru bebeluși, pături pentru
pătuțuri, cuverturi pentru paturi, pături pentru
nou-născuți, draperii textile, draperii opace,
plăpumi, plăpumi de puf, plăpumi cu puf de
gâscă, prosoape din materiale textile, prosoape
(materiale textile) folosite pentru bebeluși, saci
de dormit, saci de dormit (lenjerii), căptușeli
pentru saci de dormit, saci de dormit pentru
bebeluși, cearșafuri (cearceafuri) cu (tiv) elastic,
tafta (țesătură), muselină (țesătură din bumbac
sau mătase pentru perdele) perna din spuma cu
memorie.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, aeromodele,
zmeie, seturi de jucării, mese multifuncționale

pentru copii (jucării), jucării zornăitoare, jucării
vorbitoare, kituri de asamblat machete la scară
(jucării), machete auto (jucării), machete de
animale (jucării), machete de clădiri (jucării),
machete de plastic sub formă de jucării,
machete de structuri (jucării), jucării antistres,
aparate de exerciții de jucărie, aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, articole de joacă
educative, articole fantezie pentru petreceri,
biciclete de jucărie, bastoane pentru majorete,
căluți-balansoar, case de păpuși, camere de aer
gonflabile pentru activități recreative acvatice,
corturi de joacă, tobogane, triciclete (articole de
joacă), trotinete, patine cu role în linie, accesorii
de protecție pentru coate pentru practicarea
patinajului, aparate de gimnastică, aparate de
interior pentru fitness, veste de protecție pentru
arte marțiale, trambuline, skateboarduri, schiuri,
saci de box, sănii, ringuri de box, protecții de
corp pentru sport, prăștii, popice, pompe pentru
mingi, platforme pentru exerciții, patine, parașute
de rezistență pentru antrenament fizic, piscine
gonflabile pentru agrement, mingi de sport, jocuri
sportive, leagăne pentru yoga, genți adaptate
articolelor de sport, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, echipament
pentru înot, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, mingi antistres pentru antrenarea
mâinilor, mingi antistres din materiale maleabile,
joystick-uri pentru jocuri video, console de jocuri,
console portabile pentru jocuri video, controlere
pentru console de jocuri, plute de pescuit,
gute de pescuit, lansete de pescuit, genți de
pescuit, nade pentru pescuit, strune pentru
pescuit, momeală pentru pescuit, mincioguri de
pescuit, plute pentru pescuit, cârlige de pescuit,
echipament de pescuit, mulinete pentru pescuit,
plase pentru pescuit, hamuri pentru pescuit,
monturi paternoster pentru pescuit, senzori
de mușcătură (pescuit), harpoane folosite la
pescuit, momeală de pescuit (sintetic), momeală
artificială pentru pescuit, juvelnice (unelte de
pescuit), genți adaptate pentru pescuit, nadă
artificială de pescuit, bărci gonflabile pentru
pescuit, cutii cu nade pentru pescuit (articole
de pescuit), cutii de insecte pentru pescuit
(articole de pescuit), vârtejuri (unelte de pescuit),
momeală artificială de pescuit, fire tippet pentru
pescuit, vergi de undițe pentru pescuit, muște
artificiale folosite pentru pescuit, suporturi pentru
undițe de pescuit, vergi de pescuit pentru
personalizare, greutăți de plumb pentru pescuit,
plase de pescuit în acvari, tocuri pentru undițe
de pescuit, lansete pentru pescuit la muscă,
aparate indicatoare acustice folosite pentru
pescuit, momeli mirositoare pentru vânătoare
sau pescuit, plase pentru pescuitul cu undița,
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greutăți din wolfram pentru pescuit, cutii
de ustensile pentru pescuit, momeli pentru
vânătoare sau pescuit, suporturi de undiță
pentru pescuitul de pe mal, indicatoare de
mușcătura peștelui pentru pescuit la copcă,
momeală artificială de aruncat în apă pentru
pescuit, alarme de mușcătură pentru pescuitul
cu undița, săculeți cu momeală pentru catapulte
de pescuit, articole de scoatere a peștelui
din cârlige de undiță (accesorii de pescuit),
indicatoare de presiune electronice folosite la
pescuitul cu undiță, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, accesorii pentru
antrenamentul de golf, accesorii de pescuit,
articole de pescuit, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, respectiv: crose de
golf, indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), coşuri de prins peşte (capcane de
pescuit), momeli pentru vânătoare sau pescuit/
nade pentru vânătoare sau pescuit, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf)/unelte
pentru remedierea găurilor din gazon (accesorii
de golf), instrumente de pescuit, gută pentru
pescuit, mincioguri pentru pescarii cu undiţa,
undiţe de pescuit, cutii de ustensile pentru
pescuit.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a
produselor mentionate in clasele 3, 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21,
24, 28, (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 vanzare
cu amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de comerţ în spatiu fizic
şi/ sau online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata
a produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul.

───────

(210) M 2022 04021
(151) 09/06/2022
(732) HORIA ALEXANDRU PATACHI,

STR. CAMPULUI, NR. 105, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 40065,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Faluso

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale de desen și
materiale pentru artiști, pensule, caractere și
clișee tipografice.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Articole de bucătărie și veselă, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni și bureți,
perii (cu excepția pensulelor), material pentru
perii, sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și
ceramică.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 04022
(151) 09/06/2022
(732) KALINA TEXTILE SRL, ȘOS.

ALEXANDRIEI, NR. 22B, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU, NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
HORECANO

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţii de import, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, furnizare de servicii de informare
și consiliere în domeniul comerțului electronic,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, furnizare de
informații on-line, de afaceri și comerciale,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, servicii de comenzi online, servicii
de publicitate și marketing online, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online
cu bunurile și serviciile prestate de terți
online pe internet, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de publicitate pentru alte persoane, servicii de
publicitate furnizate prin internet, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
de intermediere comercială, publicitate directă
prin poștă, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de achiziție pentru terți
(achizitionarea de bunuri și servicii pentru
alte afaceri), publicare de texte publicitare,
promovarea vanzarilor pentru terți, lipirea
de afișe publicitare, asistență comercială
în managementul afacerilor, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, dezvoltare
de strategii și concepte de marketing, distribuire
de materiale publicitare, publicitate radio și
de televiziune, negociere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, organizare de
târguri comerciale, creare de texte publicitare,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de publicitate exterioară,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, publicitate de tip pay-per-
click (ppc).

───────

(210) M 2022 04023
(151) 09/06/2022
(732) ERACLIA -ELEONORA GAITAN,

STR. ALBATROS, NR. 8, BL.
102, SC. C, ET. 2, AP. 9, JUD.
CONSTANŢA, MANGALIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU, NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

FEDERATIA FUNERARA
ROMANA F.F.R

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 26.01.03;
05.03.13; 17.01.19

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, servicii funerare.

───────
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(210) M 2022 04024
(151) 09/06/2022
(732) ESSENTIAL LEVEL S.R.L.,

STR. ALEEA METEOROLOGIEI,
NR. 17-19, CORP B, ET. 3, AP.
28, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ESL by Essential Level

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 27.05.19;
26.03.03

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

9. Căști, căști stereo, căști audio, căști
antifonice, console pentru căști, căști pentru
motocicliști, căști de ciclism, amplificatoare
pentru căști, căști pentru sport, căști pentru
telefoane, casti fara fir, căști fără fir, căști
pentru șoferi, căști pentru muzică, căști in-
ear, cabluri adaptoare pentru căști, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente, combinații de căști cu microfon,
căști cu microfon pentru comunicații, căști
audiovizuale pentru jocuri video, căști pentru
comunicare la distanță, căști pentru jucat jocuri
video, căști pentru jocuri de realitate virtuală,
căşti pentru aparatură video pentru consumatori,
căști cu microfon pentru telefoane inteligente,
căști fără fir pentru calculatoare tabletă, căști
fără fir pentru telefoane inteligente, seturi de
căști pentru telefoanele mobile, căști cu microfon
pentru utilizare cu calculatoare, căști pentru

aparate electronice portabile pentru jocuri, căști
fără fir folosite cu telefoane mobile, căști de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști pentru utilizare împreună cu dispozitive
mobile de telecomunicații, căști de realitate
virtuală adaptate pentru folosire la jocuri video,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
audio și receptoare radio, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, incarcatoare, încărcătoare
usb, încărcătoare portabile, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
țigarete electronice, acumulatoare (încărcătoare
pentru - electrice), încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare pentru bateriile
țigărilor electronice, încărcătoare usb pentru
țigările electronice, încărcătoare rapide pentru
dispozitive mobile, încărcătoare pentru articole
electronice pentru fumători, încărcătoare de
baterii pentru calculatoare tabletă, încărcătoare
de baterii pentru laptop-uri, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare
usb adaptate pentru priza brichetei auto,
încărcătoare de baterii pentru aparate de
jocuri video pentru acasă, încărcătoare
de baterii de telefoane mobile destinate
utilizării în vehicule, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, adaptoare ethernet, adaptoare
coaxiale, adaptoare electrice, adaptoare usb,
adaptoare audio, adaptoare video, cabluri
adaptoare (electrice), adaptoare pentru prize,
adaptoare de baterii, conectoare adaptoare
(electrice), adaptoare pentru imprimante,
adaptoare pentru cabluri, adaptoare de gen
(adaptoare de cabluri), adaptoare de curent,
adaptoare pentru telefoane, adaptoare de
rețele informatice, adaptoare de radiofrecvență,
adaptoare de curent alternativ, adaptoare de gen
sub formă de adaptoare electrice, adaptoare
pentru obiective foto, adaptoare stereo pentru
automobile, adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri) pentru telefoane mobile, adaptoare
de carduri pentru calculator, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare
pentru carduri de memorie flash, adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, adaptoare pentru
conexiuni între dispozitive media, adaptoare
ca pentru aparatele de jocuri electronice
portabile, adaptoare de curent electric destinate
utilizării cu priza brichetă auto, adaptoare
ca pentru aparatele de jocuri video de larg
consum, dispozitive și suporturi pentru stocarea
de date, componente electrice și electronice,
huse pentru telefoane, huse pentru laptopuri,
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huse de videocamere, huse pentru pagere,
huse pentru tablete, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse pentru agende electronice,
huse adaptate pentru calculatoare, huse pentru
calculatoare tabletă, huse pentru dvd playere,
huse pentru cd-playere, huse pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane (special
adaptate), huse din piele pentru tablete, huse
adaptate pentru calculatoare netbook, huse
adaptate pentru calculatoare notebook, huse
pentru calculatoare de buzunar, huse din piele
pentru telefoane mobile, huse din piele pentru
telefoane inteligente, huse de protecție pentru
playere mp3, huse pentru calculatoare de tip
laptop, huse cu tastatură pentru telefoane
inteligente, huse cu clapetă pentru smartphone-
uri, huse de tip flip pentru telefoane mobile,
huse pentru dispozitive de stocare de date, huse
de protecție pentru cititoare de cărți electronice,
huse pentru telefoane mobile, din pânză sau
material textil, echipamente de comunicare,
carcase pentru telefoane inteligente, carcase
pentru telefoane mobile, carcase carduri
de memorie, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, carcase rezistente la apă
pentru camere video, boxe, boxe stereo, boxe
portabile, boxe de calculator, boxe de monitor,
boxe fara fir, ceasuri inteligente, aparate radio
cu ceasuri încorporate, instrumente pentru
măsurarea timpului (exceptând ceasuri și
ceasornice), ceasuri computerizate cu funcție de
recunoaștere a amprentei, ceasuri de mână care
comunică date la alte dispozitive electronice,
dispozitive de comunicații portabile, sub formă
de ceasuri de mână, brățări inteligente, brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, difuzoare, difuzoare inteligente,
difuzoare portabile, difuzoare (echipamente
audio), difuzoare fără fir, difuzoare fără fir
cuplabile, difuzoare audio de uz casnic,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
difuzoare de perete fără fir, difuzoare pentru
frecvențe joase (subwoofer) pentru vehicule,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), baterii, baterii
solare, baterii reîncărcabile, baterii externe,
baterii electrice reîncărcabile, baterii pentru
telefoane mobile, baterii solare de uz casnic,
baterii auxiliare pentru telefoane mobile,
baterii destinate utilizării la dispozitive mobile
de telecomunicații, suporturi pentru telefoane
mobile, suporturi adaptate pentru telefoane
mobile, suporturi de telefoane mobile pentru
bord, suporturi cu inel pentru telefoane mobile,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile și
telefoane inteligente, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, suporturi de
bord adaptate pentru telefoane mobile și

telefoane inteligente, cabluri telefonice, cabluri
prelungitoare, cabluri usb, cabluri audio, cabluri
electronice, cabluri usb luminoase, cabluri pentru
boxe, mufe pentru cabluri electrice, cabluri de
extensie pentru telefon, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri de conectare pentru telefon,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
pentru transmisia semnalelor electrice, cabluri
electrice folosite la conectări, cabluri electrice
acoperite cu cauciuc, cabluri pentru aparate
pentru încărcarea bateriei, cabluri electrice
pentru echipamente de comunicații, monitoare
pentru bebeluși, calculatoare de buzunar,
calculatoare personale de buzunar, calculatoare
electronice de buzunar, calculatoare grafice
de buzunar, calculatoare de buzunar pentru
luarea de notițe, calculatoare, echipament de
comunicație punct-la-punct.

───────

(210) M 2022 04025
(151) 09/06/2022
(732) TIP TOP CLUB SRL, SAT

SACALAZ, NR. 548 B, CAMERA
1, JUD. TIMIŞ, SACALAZ, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU, NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

TIP TOP DANCE
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(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.24; 02.03.08; 02.01.08; 26.11.22;
01.11.01

(591) Culori revendicate:rosu, verde ,
albastru , galben, portocaliu , negru,
mov

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 04026
(151) 09/06/2022
(732) ADRIAN MARIUS GAITAN,

STR. REPUBLIICII, NR. 2, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 500113,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU, NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
HORA

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

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi.

───────

(210) M 2022 04027
(151) 09/06/2022
(732) BLOOM PROJECT

MANAGEMENT SRL, STR. MIHAI
EMINESCU, NR. 108-112, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500113,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU, NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

BLOOM PROJECT
MANAGEMENT

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
27.05.19; 01.01.10

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare,servicii de proiect de management,
servicii de brokeraj, servicii de contact ale
companiilor, servicii colective de cumpărare,
servicii comerciale de evaluare, acorduri de
concurență, distribuitor de servicii, servicii de
agenţii de import și de export, servicii de mediere
și negociere, servicii de comandă, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de abonament,
asistenta in afaceri, management şi servicii
administrative, analiză de afaceri, cercetare și
servicii de informare, consultanță și informații
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pentru cele menționate anterior, cuprinse în
clasă.

───────

(210) M 2022 04028
(151) 09/06/2022
(732) ONLINE MEDIA SOLUTION CDMA

SRL, STR. DRUMUL CERNATULUI
NR. 14A, BL. 1A, SC. B, AP. 1,
JUD. BRASOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

e-CADOU oferă din inimă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 19.03.24

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

16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, materiale tipărite și produse din hârtie
precum pliante, cataloage, calendare, fotografii,
etichete, pungi de hârtie, afișe, carton, cărți
poștale, felicitări, plicuri, autocolante, pungi de
plastic.
26. Flori artificiale.
31. Flori naturale.
35. Servicii de promovare și publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, administrarea afacerilor în domeniul
livrărilor, servicii de management al afacerilor în
domeniul livrării, servicii de plasare de comenzi,
servicii de comenzi și livrări de produse, servicii
de comenzi pe calculator, servicii de comenzi
online, lucrări de birou, servicii de magazin
de vânzare cu amănuntul online, servicii de
vânzare online și regruparea în avantajul terților
a pachetelor de produse și cadouri, servicii de
comerț cu produsele din clasa 26, 31 și 16.

───────

(210) M 2022 04029
(151) 09/06/2022
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)
STORIES OF OUD

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2022 04030
(151) 09/06/2022
(732) ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI NR. 1, JUD. IASI, IAŞI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)
DIOMED

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

5. Suplimente nutritive, medicamente de
uz uman, produse farmaceutice, preparate
farmaceutice.

───────
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(210) M 2022 04031
(151) 09/06/2022
(732) SC EASTERN DIGITAL SRL,

STR. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 88, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

cento

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 425C),
albastru

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

35. Servicii de comerț de accesorii de telefoane
mobile, accesorii aparate foto/video, accesorii și
componente pentru calculatoare fixe și portabile.
39. Transport, depozitare, ambalare de accesorii
pentru telefoane mobile, accesorii pentru
aparate foto/video, accesorii și componente
pentru calculatoare fixe și portabile.

───────

(210) M 2022 04032
(151) 09/06/2022
(732) NICOLETA IOANA HATEGAN,

STR. ADY ENDRE NR. 11, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300175, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET 2,
APT. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BALUL VIENEZ TIMIȘOARA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20

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

41. Coordonare de evenimente culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare de festivități în scopuri culturale,
spectacole de dans, organizare de spectacole
de dans, organizare de concursuri de dans,
prezentare de demonstrații de dans, furnizare
de activități culturale, servicii oferite de cluburi
sociale pentru divertisment, organizare de
concursuri în scopuri educative, servicii oferite
de cluburile de dans.

───────
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(210) M 2022 04033
(151) 09/06/2022
(732) BELLES MARKS LTD, STR.

ARTEMIDOS NR. 3-5, ARTEMIDOS
TOWER, ET.1, FLAT/OFFICE 101,
LARNACA, 6020, CIPRU

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

(540)
GUSTUL LIBERTĂŢII

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea bauturilor,
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de cumpărături
prin compararea prețurilor, informare cu privire la
produse de consum în legătură băuturi alcoolice,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, servicii de vânzare
cu amănuntul și ridicata în legatură cu băuturi
alcoolice.

───────

(210) M 2022 04034
(151) 09/06/2022
(732) KAROLAN CREATION, STR ION

BREZOIANU NR 47-49, LIRIC,
ETAJ 8, AP 141, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010134, ROMANIA

(540)

CERT accommodation

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7733), portocaliu (Pantone 1665), alb
(Pantone 000C)

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

43. Servicii de alimentație publică, cazare
temporară, servicii de ospitalitate (cazare),
furnizare de cazare temporară, închirieri de
spații de cazare temporară, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de cazare temporară în
apartamente de vacanță, închiriere de cazare
temporară în case și apartamente de vacanță.

───────

(210) M 2022 04036
(151) 09/06/2022
(732) NEW AROMACOF SRL, STR.

ORIZONT 23, NR. 2A, JUD. ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

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

(540)

in BOX Tasty joy in

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#040000), galben (HEX #ffc30b), alb
(HEX #ffffff)

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

43. Servicii de fast food, servicii de alimentație
publică.

───────
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(210) M 2022 04037
(151) 09/06/2022
(732) CLOUD FUD SRL, STR. VIȘINULUI

NR. 84, JUD. ARAD, ARAD,
310191, ARAD, ROMANIA

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

(540)

Dash BURGERS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1e8ae2), alb (HEX #ffffff)

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

35. Publicitate și marketing, servicii de
administrare comercială a francizelor, servicii de
comerț cu burgeri.
43. Servicii de fast food, servicii de alimentație
publică.

───────

(210) M 2022 04038
(151) 09/06/2022
(732) ALIN - FLORIN CORBU, STR.

GENERAL DUMITRACHE NR.12,
BL.262, SC.A, AP.9, JUD. BRASOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA
CLAUDIU - EDUARD CHIRIȚOIU,
STR. GENERAL DUMITRACHE
NR.12, BL.262, SC.A, AP.9, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN &
ASOC., STR. ZIZINULUI NR.84,
SC.B, AP.14, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Raven

(531) Clasificare Viena:
14.07.20; 27.05.01; 27.05.24

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
adezivi pentru fixarea părului fals, adezivi
pentru fixarea genelor false, adezivi pentru
scopuri cosmetice, loţiuni după ras, odorizante,
odorizant difuzor, ulei de migdale, săpun
de migdale, ulei de migdale pentru scopuri
cosmetice, preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetice, pietre de alaun (astringente), ambră
(parfum), săpun antiperspirant, antiperspirante
(articole de toaletă), aromatice (uleiuri esenţiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esenţă de
badiana, balsamuri, altele decât pentru scopuri
medicale, săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, coloranţi pentru barbă, măşti
de înfrumuseţare, ulei de bergamot, sclipici
de unghii, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate cosmetice pentru băi, preparate
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cosmetice pentru gene, truse cosmetice,
creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice pentru animale, cosmetice, cosmetice
pentru copii, beţişoare din bumbac pentru
scopuri cosmetice, preparate depilatoare /
depilatoare, ceară depilatoare, apă de colonie,
uleiuri esenţiale de lemn de cedru, uleiuri
esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale de
citron, esenţe eterice, uleiuri esenţiale / uleiuri
eterice, extracte de flori (parfumuri), produse
pentru spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
medicale, cosmetice pentru sprâncene, creioane
pentru sprâncene, gene false, unghii false,
apă micelară, vopsea de corp pentru scopuri
cosmetice, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr /
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului / preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, beţişoare parfumate,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, lumânări de masaj
pentru scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii /
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii / soluţii
pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
parfumuri, şampoane pentru animale de
companie (preparate nemedicinale pentru
îngrijire), şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), pietre pentru
ras (astringenţi, săpun pentru ras, preparate
pentru ras, săpun, benzi pentru albirea dinţilor,
terpene (uleiuri esenţiale), șerveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice, șerveţele impregnate cu
preparate pentru demachiere, apă de toaletă,
preparate de toaletă, sclipici pentru corp, benzi
duble autoadezive pentru ochi, sprayuri cu
efect de răcire pentru scop cosmetic, măști
de unică folosință încălzite cu abur, pentru
alte scopuri decât cele medicale, pansamente
pentru reconstrucția unghiilor, topituri de ceară
(preparate de parfumare), ștampile de machiaj,
umplute, uleiuri esențiale pentru aromaterapie,
infuzii pentru baie în scop cosmetic, măști sub
forma de folie pentru scopuri cosmetice, loțiuni
tonice pentru scopuri cosmetice, creme pe bază
de uleiuri esențiale pentru aromaterapie

35. Oferirea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de agenţie de
import-export, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii din clasele 3 și 44,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produsele din clasa 3
44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane şi animale,
servicii de aromaterapie, servicii de saloane
de înfrumuseţare, servicii de coafură, servicii
de manichiură, servicii de masaj, îngrijirea
animalelor de companie, îngrijirea animalelor,
tatuare, servicii de terapie, servicii de cosmetică,
servicii de cosmetologie, servicii de vopsire a
părului.

───────

(210) M 2022 04039
(151) 09/06/2022
(732) RARES-VIRGIL MICACIU,

STRADA MORII NR. 26C, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BLACK AUTO SERVICE
CLUJ-NAPOCA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 18.01.09

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

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.

───────
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(210) M 2022 04040
(151) 09/06/2022
(732) ANDRA IOANA JITARU, STR.

CEAHLAU, NR. 22, JUD. BRAȘOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DIVERSITAS GROUP
ROMANIA INDUSTRY &
SERVICES Since 1993

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01

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

18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii respectiv : curele
pentru bagaje, curele pentru genti de
mana, etichete pentru bagaje, huse pentru
bagaje, mape (portdocumente), portcarduri
(marochinărie), portchei, portmonee (produse
din piele), suporturi pentru carti de vizita,
suporturi pentru carti de credit, umbrele, umbrele
de soare, umbrele și parasolare, curelărie
realizată din piele, curele de piele pentru bagaje,
chingi din piele, etichete din piele, etichete de
piele de cusut pe îmbrăcăminte, curele din piele,
curele din imitație de piele, șireturi din piele,
serviete din piele, port-carduri din imitație de
piele, port-carduri de piele, șnururi din piele.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, producție de material publicitar și
anunțuri publicitare, publicitate

───────

(210) M 2022 04041
(151) 09/06/2022
(732) DANIELLE ROYAL SALON SRL,

STR. HORIA NR.31, JUD. MUREȘ,
MUN. TÂRGU MUREŞ, MUREȘ,
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)

Danielle Royal Salon

(531) Clasificare Viena:
02.03.16; 27.05.01; 02.03.02

(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, 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

───────
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(210) M 2022 04042
(151) 09/06/2022
(732) Hochland SE, KEMPTENER

STR. 17, HEIMENKIRCH, 88178,
HEIMENKIRCH, GERMANIA

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

(540)
Almette Cottage Cheese cu

cremă de brânză - Răsfăț
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Produse din lapte, și anume brânză (în
special cremă de brânză), și preparate/produse
din brânză cu alți ingredienți decât laptele,
produse tartinabile (produse de întins) realizate
folosind brânză și/sau preparate/produse din
brânză, iaurt, lapte bătut, zer, cremă de lapte,
unt, uleiuri alimentare, grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2022 04043
(151) 09/06/2022
(732) ANDRA IOANA JITARU, STR.

CEAHLAU, NR. 22, JUDEȚ
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Manager Cup Tennis
MCT SINCE 2001

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 21.03.01

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

35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de publicitate, marketing și promovare.
41. Educație, divertisment și sport, instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
43. Servicii de ospitalitate (cazare).

───────
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(210) M 2022 04044
(151) 09/06/2022
(732) EVENTS BY TOMY S.R.L., STR.

STIRBEI VODA, NR. 5, BL. P1, SC.
A, ET. 4, AP. 14. JUDET VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
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)

HYPNOTIZED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.01.05

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

41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
pentru divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, activitați
sportive și culturale, organizare de petreceri,
planificarea de petreceri, planificarea de
petreceri (divertisment), servicii de planificare
de petreceri, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), consultanță referitoare
la planificare de petreceri, spectacole muzicale,
spectacole muzicale live, reprezentații de
muzică live, organizare de divertisment muzical,
prezentare de reprezentații muzicale, organizare
de spectacole muzicale, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de evenimente muzicale,
reprezentații muzicale în direct, producție de
spectacole muzicale, organizarea de concerte
de muzică în direct, organizare de spectacole
muzicale în direct, organizare și coordonare
de concerte muzicale, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de

spectacole muzicale în direct, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, servicii culturale, activități
culturale, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, coordonare de evenimente
culturale, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizare de spectacole,
organizarea de spectacole culturale, organizare
de spectacole de divertisment, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
divertisment, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, divertisment pe internet, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment furnizate on-line
printr-o bază de date computerizată sau prin
internet, organizare de gale, educație, instruire,
activitați sportive și culturale.
43. Servicii ale barurilor, servicii de alimentație
publică, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, servicii
oferite de snack-baruri, localuri tip snack-
bar, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), asigurarea de hrană și băuturi, furnizare
de locuri cazare pentru reuniuni, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de catering, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering pentru petreceri de
zile de naștere.

───────
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(210) M 2022 04045
(151) 09/06/2022
(732) ROSERV PHARMA SRL, B-DUL

MAREA UNIRE, NR 21, BL U6,SC
1, APT 21,JUDEȚ GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR.KOOS
FERENCZ, BL. 21, AP. 44, JUDEȘ
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
INSUCONTROL

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

5. Supliment alimentar adjuvant in tratamentul
diabetului care contribuie la sustinerea
metabolismului glucidic prin reducerea nivelului
crescut al glucozei in sange.

───────

(210) M 2022 04047
(151) 09/06/2022
(732) ROSERV PHARMA SRL, B-

DUL MAREA UNIRE, NR 21, BL
U6,SC 1, APT 21, JUDET GALATI,
GALATI, GALAȚI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR.KOOS
FERENCZ, BL 21, AP 44, JUDET
MURES, TARGU MURES, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
DURAMEN FORTE

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

5. Supliment alimentar care contribuie la
ameliorarea tulburarilor de dinamica sexuala
masculina si la imbunatatirea performantelor
sexuale masculine.

───────

(210) M 2022 04048
(151) 09/06/2022
(732) ROSERV PHARMA SRL, B-

DUL MAREA UNIRE, NR 21, BL
U6,SC 1, APT 21, JUDET GALATI,
GALATI, GALAȚI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, KOOS FERENCZ,
BLOC 21, APT 44, JUDEȚ MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540382, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
Roserv Pharma Linia Dr.Quinn
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare.
10. Măşti utilizate de către personalul medical,
măști faciale terapeutice, măşti sanitare pentru
scopuri medicale, măști sanitare, măști sanitare
reutilizabile din tifon.

───────
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(210) M 2022 04049
(151) 09/06/2022
(732) HOLLAND UNIÓ KERESKEDELMI

ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG,
ZECHMEISTER UTCA 9., GYŐR,
9021, UNGARIA

(540)

Fincsi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 03.01.08;
26.01.03; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.07

(591) Culori revendicate:galben deschis,
rosu, alb, maro deschis, maro inchis

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

31. Biscuiţi pentru câini, hrană pentru animale.
───────

(210) M 2022 04050
(151) 09/06/2022
(732) SC PROCESS ENGINEERING

SRL, STR. EUFROSIN POTECA
NR. 26, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET M OPROIU SRL,
STR. POPA SAVU NR.42, SECTOR
1, BUCURESTI, 011434, ROMANIA

(540)
GEOKLAST

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere
și dispozitive periferice pentru computere,
costume pentru scufundări, măşti pentru
scufundări, dopuri de urechi pentru scufundări,
cleşti de nas pentru scufundări sau înot,
mănuşi pentru scufundări, aparate de respirat
pentru înot subacvatic, dispozitive pentru
stingerea incendiilor, aparate de analiză a
aerului, programe de calculator, înregistrate,
programe de operare pe calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software de calculator
pentru economizor de ecran, înregistrat
sau descărcabil, detectoare, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
instrumente pentru testarea gazelor, aparate
de măsurare, aparate de înaltă frecvenţă,
calibre (instrumente de măsurare), instrumente
de măsurare, aparate de monitorizare, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate
radiologice pentru scopuri industriale, cititoare
(echipament de procesare a datelor), scanere
(echipamente de procesare a datelor), aparate şi
instrumente topografice.
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42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
proiectare de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, sondaje geologice,
prospecţiuni geologice, cercetare geologică,
calibrare (măsurare), servicii de laboratoare
ştiinţifice, expertize topografice, cercetare în
domeniul fizicii, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice, controlul calităţii, cercetare în
domeniul protecţiei mediului, cercetare ştiinţifică,
topografie, cercetare tehnologică.

───────

(210) M 2022 04051
(151) 09/06/2022
(732) ILIE NASTASE, BD. MAMAIA

NR.564, BL.B1, ET.6, AP.56,
JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR.130, ET.1,
AP.C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
ILIE NASTASE

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
ţesuturi impregnate cu loţiuni cosmetice,
deodorante de uz uman sau veterinar,
preparate pentru parfumarea camerei, loţiuni
după ras, odorizante, săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, coloranţi pentru barbă, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personala, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, cosmetice, deodorante de uz uman,
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),

şampoane uscate, uleiuri esenţiale / uleiuri
eterice, extracte de flori (parfumuri), loţiuni de
păr, extracte din plante pentru scopuri cosmetic,
peroxid de hidrogen pentru scopuri cosmetice,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, parfumerie,
geluri pentru masaj, altele decât cele pentru
scopuri medicale, apă de gură, nu cea pentru
scopuri medicale, mosc (parfumerie), uleiuri
pentru parfumuri şi arome, parfumuri, preparate
fitocosmetice, apă parfumată, şampoane,
preparate pentru ras, preparate pentru protecţia
solară, șerveţele impregnate cu loţiuni cosmetic,
apă de toaletă, loțiuni tonice pentru scopuri
cosmetic, sprayuri cu efect de răcire pentru scop
cosmetic.
5. Suplimente alimentare, substante si alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
preparate sanitare pentru igiena personală,
altele decât articolele de toaletă, şampoane
medicinale, săpunuri, loţiuni şi paste de dinţi,
preparate pentru odorizarea aerului, pilule
antioxidante.
9. Software pentru computer, aparate
şi instrumente utilizate în fotografie,
cinematografie, audiovizual, aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea
şi reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginii sau datelor, suporturi magnetice de
stocare a datelor, date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, discuri de vinil, compact-
discuri, dvd-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, toc pentru
ochelari, carcase pentru telefoane, carcase
realizate special pentru aparate fotografice
şi instrumente, ochelari 3d, genţi adaptate
pentru laptopuri, cântare de baie, binocluri,
camere video, aparate de fotografiat (fotografie),
carcase special realizate pentru aparate şi
instrumente de fotografiat, carcase pentru
telefoanele inteligente, camere cinematografice,
aparate de curăţare pentru discurile de pick-
up / aparate de curăţare pentru discurile de
vinil, compact-discuri (audio-video), compact-
discuri (memorie numai pentru citire), compact-
disc playere, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tableta, camere
obscure (fotografie), dvd playere, agende
electronice, căști pentru comunicare la distanță,
ochelari de protecţie pentru sporturi, dicţionare
electronice portabile, kituri hands-free (mâini
libere) pentru telefoane, căşti de protecţie pentru
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sporturi, căşti de radio, tonomate, muzicale /
automate muzicale acţionate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, laptopuri, protecţii
dentare pentru sporturi, discuri de pick-up /
discuri de înregistrare audio, pick-upuri, suporturi
adaptate pentru laptopuri, inele inteligente,
ochelari inteligenţi, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, suporturi de înregistrare audio, benzi
de înregistrare audio, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de înregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, instrumente
de localizare a sunetului, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, lanţuri pentru
ochelari, şnururi pentru ochelari, lentile pentru
ochelari, fluiere pentru sporturi, ochelari de
soare, aparate de telecomunicaţii sub formă
de bijuterii, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
unităţi flash usb, aparate de înregistrare video,
staţii radio portabile (walkie - talkie).
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului, butoni de cămaşă, ace de cravată,
agrafe de cravată, inele de chei, lanţuri
pentru brelocuri şi pandantive pentru acestea,
pandantive bijuterii, cutii de bijuterii, elemente
componente pentru bijuterii, ceasornice şi
ceasuri, de exemplu, cleme şi mărgele pentru
bijuterii, mecanisme pentru ceasornice şi
ceasuri, ace pentru ceasuri, arcuri de ceas,
sticlă de ceas, insigne din metale preţioase,
ceasornice, ceasuri şi ceasornice, electrice,
monede, ceasuri de comandă (ceasuri de
referinţă) / ceasuri de referinţă, medalioane
(bijuterii), medalii, cronometre, ceasuri, opere de
artă din metal preţios, ceasuri de mână, cupe
comemorative din metale prețioase, cupe pentru
premiere din metale prețioase, etichete din metal
prețios pentru haine, aplicabile prin coasere.
18. Piele şi imitaţii de piele, bagaje şi genţi
de transport, umbrele de ploaie şi de soare,
bastoane, bagaje şi genţi de transport, de
exemplu, geamantane, cufere (de voiaj), genţi de
voiaj, etuiuri pentru cărţile de vizită şi portofele,
cutii şi tocuri din piele, serviete diplomat, genţi
pentru camping, genţi pentru sporturi, genţi
de plajă, serviete, tocuri din piele sau carton
imitaţie de piele, dosare de conferinţă / mape
de conferinţă, etuiuri pentru cardurile de credit
(portofele), centuri din piele, genţi de mână,
portchei, umbrele de soare, portofele, rucsacuri /
genţi de spate, geamantane, geamantane cu roti,
cufere de voiaj, genţi de voiaj, seturi de voiaj (din
piele), umbrele, valize, bastoane.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri.

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte și
încălțăminte pentru sporturi, de exemplu, mănuși
de schi, maieuri sport, îmbrăcăminte pentru
cicliști, uniforme de judo și karate, pantofi
de fotbal, pantofi pentru gimnastică, ghete
de schi, bandane, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, cizme pentru sporturi, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, paltoane, combinezoane
(îmbrăcăminte), imbrăcăminte pentru ciclişti,
pantofi sau sandale din iarba esparto (espadrile),
veste de pescuit, pantofi de fotbal / ghete
de fotbal, saci pentru picioare, neîncălziţi
electric, trenciuri (îmbrăcăminte), mănuşi
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
pălării, bentiţe (îmbrăcăminte), articole de
acoperit capul pentru purtare, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbră căminte),
tricotaje (îmbrăcăminte), egări (jambiere) /
jambiere, egări (pantaloni), costume de
gim nastică/balet, curele cu buzunar pentru
bani (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
motociclişti, apărători de urechi (îmbracăminte),
eşarfe circulare pentru gât / protecţii pentru
gât, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, dispozitive anti-alunecare pentru
incălţăminte, îmbrăcăminte de stradă, salopete /
combinezoane, paltoane bărbăteşti / pardesie,
jachete cu glugă (parka), pelerine, mantale,
batiste de buzunar, pijamale, îmbrăcăminte de-
a gata, sandale, eşarfe, cămăşi, pantofi, cămăşi
cu mânecă scurtă, papuci, şosete, articole sport
din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare (bretele) pentru îmbrăcăminte,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia /
desuuri care absorb transpiraţia, flanele /
pulovere / hanorace (pulovere), body-uri
(lenjerie de corp), tricouri cu mânecă scurtă,
colanţi, pantaloni, veste / jiletci, îmbrăcăminte
impermeabilă, costume din neopren pentru schi
nautic, jambiere, articole de acoperire a feței
(îmbrăcăminte), altele decât cele de uz medical
sau sanitar măști pentru față (îmbrăcăminte),
altele decât cele de uz medical sau sanitar,
mănuși pentru cicliști, mănuși pentru șoferi,
echipament sportiv cu senzori digitali încorporați.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, instrumente de vânătoare
şi de pescuit, articole pentru tras cu arcul, jocuri
de table, genţi special concepute pentru schiuri,
tunuri de aruncat mingi, mingi pentru jocuri,
haltere, bile de billiard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de billiard,
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tacuri de billiard, vârfuri pentru tacurile de billiard,
mese de billiard, aparate pentru culturism /
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi de
box, jocuri de şah, table de şah, extensoare
pentru piept (aparate de exerciţii) / aparate de
exerciţii (extensoare), aruncătoare de talere din
argilă, talere din argilă (ţinte), hamuri pentru
alpinişti, mese de biliard acţionate cu fise, genţi
de cricket, darts, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf) /
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), domino, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, arme pentru scrimă, măşti de
scrimă, mănuşi speciale pentru scrimă, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roti, mănuşi
de golf, cărucioare de golf / cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, aparate de
gimnastică, crose de hochei, arbalete (articole
sportive), patine de gheaţă, patine cu rotile în
linie, protecţii pentru genunchi (articole sportive),
suspensoare de sport pentru bărbaţi (articole
sportive), aparate pentru exerciţii fizice, saci de
box, rachete / bâte pentru jocuri, patine cu rotile,
apărători de tibie (articole sportive), fluturaşi
(de badminton), skateboard-uri, legături pentru
schiuri, schiuri, popice, popice (jocuri), rachete
de zapadă, blocuri de start pentru sporturi,
biciclete staţionare de antrenament, schiuri
nautice, legături pentru placa de surf, plăci de
surf, saltele gonflabile pentru piscine, mese de
tenis de masa, ţinte pentru tragere, plase de
tenis, tunuri pentru mingile de tenis, cochilii de
protecție pentru sport, etichete pentru genţi de
golf, schiuri de apă, centuri abdominale adezive
de antrenament, pentru stimularea electrică a
mușchilor, costume de stimulare electrică a
mușchilor, pentru sport, bile de bowling, greutăți
de antrenament.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi

alte preparate pentru fabricarea băuturilor non-
alcoolice, băuturi energizante, băuturi izotonice,
băuturi sportive bogate în proteine, aperitive,
nealcoolice, cocktail-uri, nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri,
vinuri fortificate, cidru alcoolic, perry, spirtoase
(băuturi), lichioruri, esențe alcoolice, extracte din
fructe alcoolice, alcoholic fruit extracts, bitter,
băuturi pe bază de vin.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri din clasele mentionate
anterior, cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel de
servicii pot fi furnizate prin intermediul magazin
elor de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii publicitare, de marketing și promoționale,
de exemplu, distribuirea de mostre, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea și publicarea de
texte publicitare, organizare de târguri și expoziții
cu scop comercial sau publicitar.
39. Transport , organizarea de calatorii.
41. Educatie, instruire, divertisment, activitati
sportive si culturale, organizarea expozițiilor
cu scop educațional sau cultural, organizarea
și coordonarea conferințelor, congreselor
și simpozioanelor, servicii de reporteri
de știri, reportaje fotografice, servicii de
antrenamente de sport și fitness, servicii
culturale, educaționale sau de amuzament,
academii (educaţie), organizarea concursurilor
de frumuseţe, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, închirierea echipamentului
pentru jocuri, furnizarea de articole pentru
golf, efectuarea de excursii cu ghid, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea de competiţii
sportive, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), educaţie fizică, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilităţi pentru stadioane,
închirierea terenurilor de tenis, organizarea și
desfășurarea de evenimente sportive.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
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43. Servicii de furnizare de alimente
(restaurante) si cazare temporara. servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, servicii de bar, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant,
servicii de tabere de vacanţă (cazare), servicii
de cazare hotelieră, servicii de pensiune, servicii
de motel, servicii de case de vacanţă, servicii de
restaurant cu vânzare pentru acasă.
44. Servicii medicale, servicii de infrumusetare
pentru oameni, servicii de centru de sănătate,
servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii de
viticulture, servicii de sănătate prin apă (spa),
servicii de centre de sănătate, consiliere în
domeniul sănătăţii, fizioterapie / terapie fizică,
servicii de case de odihnă.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 04052
(151) 09/06/2022
(732) CORA, 1 RUE DU CHENIL,

DOMAINE DE BEAUBORG,
CROISSY-BEAUBORG, MARNE LA
VALLÉE CEDEX 2, 77435, FRANȚA

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

(540)

cora

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

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

clase:
35. Servicii de publicitate, inclusiv publicitate
online pe o rețea de calculatoare, publicitate
prin poștă (inclusiv electronică), publicitate

radiofonică, televizată, difuzare de mesaje
publicitare pe toate mediile, inclusiv medii
digitale, de anunțuri publicitare şi de anunțuri de
locuri de muncă, inclusiv pe internet, publicare
de texte si/sau imagini publicitare, difuzarea
de reclame si materiale publicitare (pliante,
prospecte, imprimate, mostre), managementul
afacerilor, consultanță în organizare si
management de afaceri, informații de afaceri,
afișaj, dijuzare de reclame și materiale
publicitare (pliante, prospecte, imprimate,
mostre), publicitate prin poștă, asistență
în managementul afacerilor, organizare de
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de competiții în
scop promoțional cu sau fără distribuire de
premii sau acordare de recompense, închiriere
de materiale publicitare, închiriere de timp
publicitar în toate mijloacele de comunicare,
închiriere de spații publicitare, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, publicare de
texte publicitare, publicitate prin corespondență,
radiofonică sau televizată, servicii de promovare
a vânzărilor pentru terți, organizare de operațiuni
promoționale în vederea fidelizării clienților,
organizarea de campanii promoționale regionale
sau naționale, prezentarea și demonstrații de
bunuri și servicii în scopuri promoționale sau
publicitare, decorarea vitrinelor, servicii de
distributie si gestionare de carduri în scopuri
nefinanciare în vederea fidelizării clienților,
servicii de intermediere furnizate terților, în
special în contextul centrelor comerciale sau
mall-urilor, și anume servicii pentru aducerea
clienților în contact comercial cu furnizorii
de servicii, servicii de afișare, prezentarea
produselor pe orice mijloc de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata de produse
chimice pentru agricultură, horticultură și
silvicultură (cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor), produse pentru
conservarea florilor, produse chimice pentru
impermeabilizarea pielii, materialelor textile,
produse chimice pentru avivarea materialelor
textile, îngrășăminte, pământ pentru cultivare,
materiale tanante, adezivi (materiale de lipit)
pentru industrie, cleiuri (apreturi), produse pentru
dezlipit, pastă de lemn, dizolvanți pentru lacuri,
filme sensibilizate dar neexpuse, antigel, lichide
de frână, acetonă, acid clorhidric, apă distilată,
apă acidulată pentru reîncărcarea bateriilor/
acumulatoarelor, apă oxigenată, coloranți,
produse chimice pentru industria auto, lichide
și produse pentru întreținerea motoarelor, aditivi
chimici pentru carburanți, aditivi chimici pentru
uleiuri, aditivi chimici pentru benzină, agenți
de răcire pentru motoarele vehiculelor, produse
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chimice pentru decalaminarea motoarelor,
preparate anti-fierbere pentru agenții de răcire
a motoarelor, lichide pentru servodirecție,
lichide pentru transmisie automată, agenți
antidetonanți pentru motoare cu combustie
internă, acceleratori de vulcanizare, produse
de vulcanizare, lichide anti-îngheț, lichide de
degivrare, lichide pentru transmisie, lichide de
frână, lichide de degivrare pentru parbrize,
fluide pentru circuite hidraulice, chituri pentru
repararea caroseriei, chituri pentru caroserie,
adezivi de cauciuc pentru repararea anvelopelor,
materiale de etanșare pentru anvelope perforate,
decoloranți pentru uz industrial, vopsele și lacuri
(cu excepția izolatorilor), acoperiri (vopsele),
cartușe de cerneală (toner) pentru imprimante
și fotocopiatoare, conservanți împotriva ruginii
și deteriorării lemnului, diluanți și lianți
pentru culori, lacuri și vopsele, coloranți,
chit pentru geamuri, preparate de înălbire și
alte substanțe pentru spălătorie, preparate și
produse de curățare, lustruire, degresare și
produse abrazive, apă de javel, agenți de
îndepărtare a petelor, balsamuri, coloranți de
rufe, produse pentru îndepărtarea vopselei,
hârtie șmirghel, produse de îndepărtare a
ruginei, decapanți, detartranți pentru uz casnic,
detergenți (detergenți), alții decât cei utilizați în
operațiuni de producție și cei de uz medical,
preparate pentru desfundarea scurgerilor, ceară
pentru pardoseli, ceară, lichid de spălare a
parbrizului, săpunuri, parfumuri, ape de toaletă,
deodorante pentru uz personal (parfumerie),
cosmetice, produse de îngrijire a părului,
vopsele de păr, șampoane, paste de dinți,
produse de îngrijire a gurii care nu sunt de
uz medical, produse de epilare, produse de
machiaj și demachiaj, produse de bărbierit,
săpunuri pentru barbă, articole de toaletă,
lac de unghii și produse pentru îndepărtarea
lacului de unghii, preparate cosmetice pentru
slăbire, preparate cosmetice pentru baie, pentru
bronzarea pielii, preparate pentru lustruirea și
curățarea protezelor dentare, bețișoare de vată
pentru uz cosmetic, vată pentru uz cosmetic,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
produse antisolare (preparate cosmetice pentru
bronzarea pielii), șampoane pentru animale de
companie, tămâie, lemne parfumate, potpourri
parfumat, instrumente și accesorii în domeniul
opticii, contactologiei și oftalmologiei, produse
de curățare pentru lentile de ochelari și
ochelari, produse de curățare pentru rame
de ochelari, produse de curățare pentru
lentile de contact, produse de curățare pentru
aparate și instrumente optice, produse de
curățare pentru aparate auditive, produse de
curățare pentru căști, sub formă de spray-

uri, aerosoli și șervețele de pânză sau de
hârtie impregnate sau neimpregnate, preparate
pentru curățarea și lustruirea mașinilor, truse
de curățare și întreținere pentru mașini și
motociclete, săpunuri pentru mașini, detergenți
pentru mașini, ceară pentru mașini, lichide
de spălare a parbrizului, cârpe impregnate cu
detergent pentru curățarea pieselor auto, spray-
uri pentru curățarea și întreținerea pieselor auto,
preparate pentru curățarea aerului, preparate
pentru îndepărtarea lacurilor, conservanți pentru
piele, creme pentru piele, produse de curățare
uscată, terebentină de degresare, produse de
lustruire pentru autoturisme, preparate pentru
curățarea roților și a anvelopelor autoturismelor,
polimeri de etanșare pentru curățarea, lustruirea
și protejarea suprafețelor exterioare ale
automobilelor, uleiuri și grăsimi industriale,
lubrifianți, carburanți (inclusiv benzină pentru
motoare), uleiuri de motor, carburanți, motorină,
benzină, lumânări și fitiluri (iluminat), lumânări,
lumânări parfumate, aprinzătoare, brichete de
combustibil, alcool combustibil, cărbune de
lemn (combustibil), lemn de foc, unsoare
pentru piele, unsoare pentru automobile,
lubrifianți pentru automobile, ulei de gresare
pentru motoare de autovehicule, ulei de
lubrifiere pentru motoare de autovehicule,
gaze petroliere lichefiate pentru uz casnic și
industrial și pentru autovehicule, aditivi nechimici
pentru carburanți, aditivi pentru benzină pentru
motoare neincluse în alte clase, benzină,
petrol brut sau rafinat, produse farmaceutice,
produse veterinare, produse igienice pentru
medicină și igienă personală, truse portabile
de medicamente, substanțe, băuturi, alimente
dietetice de uz medical, preparate medicale
pentru slăbire, infuzii medicinale, ceaiuri din
plante, preparate cu vitamine, preparate de
oligoelemente pentru consumul uman și animal,
suplimente nutritive de uz medical, suplimente
alimentare minerale, alimente și lapte praf
pentru copii, materiale pentru pansamente,
adezivi pentru proteze dentare, antiseptice,
dezinfectante pentru uz medical sau igienic,
altele decât săpunurile, produse împotriva
arsurilor, produse antisolare (unguente pentru
arsuri solare), vată hidrofilă, benzi, șervețele,
scutece-chiloței din hârtie sau celuloză, scutece
și pantaloni igienici, scutece pentru incontinență,
tampoane menstruale, tampoane de alăptare,
produse de sterilizare, deodorante, altele decât
cele de uz personal, soluții pentru lentile
de contact, produse de purificare a aerului,
produse anti- insecte, fungicide, erbicide, zgărzi
pentru controlul animalelor dăunătoare, repelenți
pentru câini, produse de spălare a animalelor,
materiale de construcție metalice, scări metalice,
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dispozitive nemecanice de înfășurare pentru
furtunuri (metalice), seifuri, cabluri și fire metalice
neelectrice, încuietori metalice neelectrice,
feronerie metalică, țevi metalice, lanțuri metalice,
inele metalice, balamale metalice, suporturi
pentru lemne, ecrane ignifuge metalice, chei
de lacăt, cutii de scrisori metalice, cutii de
scule metalice goale, sârmă metalică de
legare, sârmă de antenă, cutii, lăzi, cufere,
coșuri și containere metalice, folie de aluminiu,
cârlige metalice pentru haine, țăruși metalici
pentru corturi, mânere/cozi metalice pentru
mături, capace și închizători de sticle metalice,
distribuitoare fixe de prosoape, plăcuțe de
înmatriculare metalice, sonerii de ușă, obiecte
de artă din metale comune, crampoane de
alpinism, crampoane metalice, altele decât cele
pentru ghete de fotbal, legături metalice pentru
plăcile de snowboard, materiale metalice pentru
acoperirea suprafețelor de sport, rezistente la
intemperii, pitoane metalice (echipament de
alpinism), trofee din metale comune, pinteni,
mașini-unelte, unelte portabile acționate altfel
decât manual, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehicule terestre), bujii pentru motoare
cu combustie internă, mașini de găurit manuale
cu acționare electrică, cuțite, foarfece și foarfeci
electrice, pistoale de lipit electrice, pistoale de
vopsit, arzătoare și aparate de sudat cu gaz,
mașini de tuns iarba (mașini), dispozitive de
înfășurare mecanice pentru furtunuri, pompe de
aerare pentru acvarii, aparate electromecanice
pentru prepararea alimentelor și a băuturilor,
mașini și roboți de bucătărie electrici, mașini
de spălat rufe și mașini de spălat vase,
uscătoare de rufe, aspiratoare de praf, saci de
aspiratoare, mașini electrice de lustruit podele,
mașini electrice de lustruit încălțăminte, mașini și
aparate electrice de curățat, mașini de cusut și
de tricotat, blocuri de motor pentru automobile,
tobe de eșapament pentru vehicule terestre,
țevi de eșapament pentru automobile, colectoare
de eșapament pentru motoare, supape de
recirculare a gazelor de eșapament (egr),
supape de recirculare a gazelor de carter
(cgr) pentru motoare, cilindri pentru automobile,
demaroare pentru automobile, economizoare de
combustibil pentru motoare de vehicule terestre,
curele pentru motoare de vehicule terestre,
cilindri de motor pentru vehicule terestre,
demaroare pentru vehicule terestre, dispozitive
de control al emisiilor pentru motoare de vehicule
terestre, radiatoare de răcire a motoarelor pentru
vehicule terestre, capace de radiator pentru
vehicule, cuplaje și organe de transmisie (cu
excepția celor pentru vehicule terestre), biele
pentru motoare, cartere de motoare, cartere
de ulei pentru automobile, curele de motor,

curele trapezoidale, lagăre de motor, chiulase
de motor, culbutoare de motor, cilindri de motor,
demaroare pentru motor, filtre de motor, filtre de
aer și de ulei pentru motor, injectoare de motor,
rulmenți de motor, pistoane de motor, pistoane
și inele de piston, segmenți de piston, rulmenți
pentru motoare, amortizoare de zgomot pentru
motoare, ventilatoare pentru motoare, arbori
cu came pentru motoare, bujii pentru motoare
cu combustie internă, dispozitive de aprindere,
bujii incandescente pentru motoare diesel,
colectoare de admisie pentru motoare, comenzi
electronice pentru motoare, comenzi hidraulice
pentru mașini și motoare, catalizatoare pentru
motoare, curele de ventilator pentru motoare,
dispozitive de control al emisiilor pentru motoare,
filtre de aer (părți ale motoarelor), filtre de
ulei pentru motoare, garnituri metalice pentru
motoare de vehicule, garnituri de etanșare (părți
ale motoarelor), pompe (părți ale mașinilor sau
motoarelor), răcitoare de ulei pentru motoare,
radiatoare de răcire pentru motoare, regulatoare
de turație de grupuri motoare, regulatoare de
turație a motorului, tacheți pentru motoare,
perii ca părți ale motoarelor, generatoarelor
și dinamurilor, arbori de motor, pistoale de
pulverizare a vopselei, compresoare manuale
cu grăsime sau ulei, distribuitoare de benzină
pentru benzinării, cuțite de scufundare, cuțite de
vânătoare, cuțite de pescuit, teci pentru cuțite
de scufundare, greble de golf, greble pentru
terenuri de golf, harpoane de pescuit, tăietoare
pentru undițe de pescuit, freze de gheață
acționate manual pentru pescuitul la copcă,
pioleți de alpinism (târnăcoape de gheață),
unelte și instrumente de mână acționate manual,
cuțite neelectrice, furculițe, linguri, unelte și
instrumente de mână, altele decât cele de
pescuit și medicinale, arme albe, foarfece,
foarfeci, ferăstraie, șurubelnițe, foarfece de
grădinărit, cosoare, unelte și instrumente de
grădinărit portabile, greble, lopeți, târnăcoape,
cazmale, clești, ciocane, ciocane, mașini de
tuns iarba (instrumente manuale), aparate
pentru distrugerea a dăunătorilor plantelor,
pulverizatoare de insecticide, unelte mecanice
pentru tăiat și mărunțit alimente, deschizătoare
de conserve neelectrice, spărgătoare de nuci,
aparate de ras, lame de ras, pile și clești
de unghii, clești de tăiat unghiile, seturi de
manichiură și pedichiură, mașini de tuns părul
electrice și neelectrice, dispozitive de epilat
electrice și neelectrice, pensete, unelte de
îndepărtare a tablei de automobile (unelte de
mână), chei pentru bujii, chei cu clichet, chei
pentru prezoane, chei franceze, chei reglabile,
chei pentru țevi, chei dinamometrice, chei
universale, chei cu cap flexibil, chei (unelte
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de mână), clești, chei reglabile (unelte de
mână), chei cu clichet (unelte de mână),
șurubelnițe, pensete, alonje pentru burghie
de filetat, chei (unelte), pompe de lubrifiere
manuale pentru sisteme de lubrifiere și distribuție
centralizată, pompe cu butoi, unelte de lubrifiere,
dispozitive de lubrifiere pentru întreținerea
automobilelor, pulverizatoare de ulei, aparate și
instrumente științifice (altele decât cele de uz
medical), (altele decât cele medicale), nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (inspecție), de urgență (salvare), aparate
și instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
controlul curentului electric, echipamente pentru
conducte electrice (fire, cabluri electrice),
întrerupătoare, prize, siguranțe, capace de prize,
baterii electrice, baterii de aprindere, fiare de
călcat electrice, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea sau reproducerea sunetului sau a
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, magnetice sau optice, compact
discuri audio și video, benzi video, faxuri,
aparate de telefonie, adaptoare pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
genți, huse și carcase pentru telefoane
mobile și echipamente telefonice, roboți
telefonici, antene, aparate și ecrane de
proiecție, blițuri (fotografie), filme (pelicule)
expuse, etuiuri speciale pentru aparate de
fotografiat și instrumente fotografice, mașini de
dictat, case de marcat, mașini de calculat,
echipamente de prelucrare a informației,
calculatoare, echipamente periferice pentru
calculatoare, software, dischete, modemuri,
agende electronice, aparate de joc concepute
pentru a fi utilizate numai cu un receptor
de televiziune, un ecran de afișare sau
un monitor separat, cartușe de jocuri video,
binocluri (optică), ochelari (optică), etuiuri
de ochelari, carduri de memorie sau cu
microprocesor, carduri magnetice, cartele
telefonice, busole, centuri și veste de înot, măști
de scufundare și costume de scafandru, cântare,
căști de protecție, dispozitive de protecție
personală împotriva accidentelor, plase de
protecție împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva accidentelor, radiațiilor și
incendiilor, barometre, alcoolmetre, stingătoare
de incendiu, clepsidre, încuietori electrice,
sonerii, aparate electrice, instrumente de
alarmă, magneți decorativi, comenzi pneumatice
și mecanice pentru temporizatorul mașinilor
de lubrifiere, monitoare de nivel de
unsoare, comenzi pentru mașinile de ungere,
temporizatoare pentru pompele de ungere,
alarme și înregistratoare pentru mașinile

de ungere, controlere pentru mașinile de
ungere, distribuitoare automate de unsoare,
comenzi pneumatice pentru mașinile de
ungere, dispozitive electrice și electronice
programabile de control și monitorizare pentru
sistemele centrale de distribuire a unsorii
și lubrifianților, pistoale dozatoare, sisteme
de dozare a uleiului, acumulatori (baterii),
acumulatori electrici, dispozitive de reîncărcare
a acumulatorilor electrici, rețele de acumulatori
electrici, discuri reflectorizante individuale pentru
prevenirea accidentelor rutiere, acumulatori
electrici pentru vehicule, antene, dispozitive
automate de avertizare a pierderii presiunii
în pneuri, alarme, baterii electrice, fișe
indicatoare de presiune pentru supape, cabluri
de pornire pentru motoare, indicatoare (semnale
luminoase), tahometre, contoare, vitezometre
pentru vehicule, dispozitive care indică
nivelul de combustibil, difuzoare, amplificatoare,
indicatoare de temperatură, vitezometre,
indicatoare, instrumente de măsură, dispozitive
de navigație prin satelit, dispozitive de navigație
pentru vehicule (computere de bord), seturi
hands-free pentru telefoane, dispozitive de pilot
automat pentru vehicule, echipamente radio
pentru vehicule, radiouri pentru automobile,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
triunghiuri de avertizare pentru vehicule
avariate, simulatoare pentru conducerea sau
controlul vehiculelor, laptopuri, termostate
pentru vehicule, totalizatoare, înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, căști de protecție
pentru sport, apărători de gură pentru sport,
echipamente de protecție a ochilor pentru
sport, căști de protecție împotriva accidentelor
sportive, ochelari de schi, ochelari de înot,
ochelari de scufundare, ochelari de sport, măști
de înot, clești de nas pentru înot, greutăți
de scufundare, calculatoare de scufundare,
cizme de scufundare, echipament de scufundări,
mănuși de scufundări, măști de scufundări, măști
pentru scufundări, costume de scafandru, tuburi
de scufundări, clești de nas pentru scufundări,
rezervoare de aer pentru scufundări, veste de
salvare, ochelari de soare, binocluri, căști (de
călărie), dispozitive de măsurare pentru crose
de golf, binocluri de vânătoare, genți de sport
concepute pentru a ține căști de protecție
(preformate), aparate și instrumente medicale,
dentare și veterinare, inhalatoare, material de
sutură, prezervative, biberoane, tetine pentru
biberoane, suzete (tetine), termometre de uz
medical, cârje pentru infirmi, bazine igienice ,
bazine igienice pentru uz medical, încălțăminte
ortopedică, articole ortopedice, instrumente
pentru tăiat bătături, proteze, aparate auditive,
suspensoare pentru activități sportive, cotiere
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pentru tenis, genunchiere, suporturi elastice
pentru articulații, bandaje pentru articulații,
genunchiere, ghetre, echipamente de masaj și
fitness, aparate de iluminat, încălzire, generare
de abur, gătit, refrigerare, uscare, ventilație,
aer condiționat, dezinfecție, alimentare cu apă,
instalații sanitare, aparate de dezodorizare
și purificare a aerului, ventilatoare electrice
pentru uz personal, aparate de purificare a
apei, sterilizatoare, hote de bucătărie, grătare,
frigidere, cuptoare, brichete cu gaz, prăjitoare
de pâine, cafetiere electrice, friteuze electrice,
mașini de făcut gheață, uscătoare de păr,
uscătoare electrice de rufe, încălzitoare, becuri
și lămpi electrice, faruri și lumini pentru
vehicule, filtre de aer pentru climatizarea
aerului, dispozitive de răcire a aerului sisteme
de climatizare pentru vehicule, sisteme de
aer condiționat pentru vehicule, lămpi de
citire a hărților pentru vehicule, plafoniere,
becuri indicatoare de direcție pentru vehicule,
dispozitive de încălzire anti-ceață pentru
vehicule, dispozitive anti-orbire pentru vehicule
(garnituri de lămpi), dispozitive de încălzire anti-
îngheț pentru vehicule, dispozitive de degivrare
pentru vehicule, lumini pentru automobile, lumini
pentru biciclete, dispozitive de degivrare pentru
vehicule, faruri pentru vehicule, reflectoare
pentru vehicule, ventilatoare pentru vehicule,
lămpi de scufundare, lumini de scufundare,
proiectoare de scufundare, vehicule, aparate
de locomoție pe uscat, în aer sau pe
apă, biciclete, cărucioare basculante, drone
civile, remorci (vehicule), jaluzele (parasolare)
pentru mașini, ștergătoare de parbriz, oglinzi
retrovizoare, camere și crampoane pentru
anvelope, anvelope, tetiere și centuri de
siguranță pentru scaune de vehicule, scaune
de siguranță pentru copii pentru vehicule,
pompe pentru biciclete, mașini pentru copii,
trotinente, huse pentru vehicule, huse pentru
scaune de vehicule, port bagaje, suporturi
pentru biciclete, suporturi pentru schiuri
pentru vehicule, cărucioare, dispozitive antifurt
pentru vehicule, cărucioare pentru cumpărături,
roabe, piese de schimb pentru vehicule și
alte mijloace de locomoție, dispozitive anti-
orbire pentru vehicule, amortizoare pentru
automobile, amortizoare de suspensie pentru
vehicule, claxoane de automobile, capote de
automobile, caroserii de automobile, lanțuri
pentru automobile, șasiuri de automobile,
bare de protecție pentru automobile, supape
pentru anvelope de automobile, volane pentru
automobile, alarme de furt pentru vehicule,
dispozitive de avertizare de mers înapoi auto,
flanșe pentru anvelope auto, antiderapante
pentru anvelope de vehicule, bare de torsiune

pentru vehicule, cutii de viteze pentru vehicule
terestre, capote de vehicule, capote de motoare
pentru vehicule, garnituri adezive din cauciuc
pentru repararea camerelor de aer, pernuțe
antiderapante pentru anvelope de vehicule, bare
de torsiune pentru vehicule, cutii de viteze pentru
vehicule terestre, capote pentru vehicule, capote
de motor pentru vehicule, garnituri adezive din
cauciuc pentru repararea camerelor de aer,
kituri pentru repararea tuburilor, camere pentru
anvelope, șasiuri pentru vehicule, lanțuri de
comandă pentru vehicule terestre, indicatoare
de direcție pentru automobile, motoare electrice
pentru vehicule terestre, ambreiaje pentru
vehicule terestre, angrenaje pentru vehicule
terestre, garnituri de frână pentru vehicule
terestre, saboți de frână pentru vehicule terestre,
frâne pentru vehicule, sisteme hidraulice pentru
vehicule, parbrize, anvelope, benzi de rulare
pentru reșapare, crampoane pentru anvelope,
pompe de aer, mecanisme de propulsie pentru
vehicule terestre, arcuri pentru amortizoare de
vehicule, arcuri de suspensie pentru vehicule,
roți de vehicule, roți libere pentru vehicule
terestre, saboți de frână pentru vehicule
terestre, cutii de viteze pentru vehicule terestre
și mecanisme pentru mașini, capace pentru
rezervoarele de combustibil pentru vehicule,
bare de remorcare pentru remorci, remorci
pentru biciclete, remorci pentru motociclete sau
scutere, brichete pentru automobile, huse de
volan, biciclete, biciclete de curse, biciclete de
munte (mtb), spițe de bicicletă, șei de bicicletă,
anvelope tubulare de bicicletă, roți de bicicletă,
pneuri de bicicletă, manșoane pentru biciclete,
mânere pentru ghidon de bicicletă, apărători
de lanț pentru bicicletă, pedale de bicicletă,
curele pentru pedale de bicicletă, huse pentru
șa de bicicletă sau de motocicletă, pompe de
umflare a anvelopelor de bicicletă, rastele pentru
biciclete, claxoane pentru biciclete, scaune
pentru copii pentru biciclete(accesorii), camere
de aer pentru biciclete, trotinete motorizate
și nemotorizate pentru transportul personal,
suporturi pentru schiuri pentru vehicule, caiace,
pagaie (echipament pentru caiace), fuste
impermeabile (echipament pentru caiace),
canoe, suporturi de acoperiș pentru transportul
canoelor și caiacelor, carturi trase de zmeu,
carturi cu vele, mașinuțe de golf, cărucioare de
golf, mașinuțe de golf motorizate, cărucioare
pentru genți de golf, arme de foc, muniții și
proiectile, explozibili, artificii, petarde, tocuri de
arme, arme de protecție cu gaze lacrimogene,
spray-uri de apărare personală, bandulieră
pentru arme, centuri de cartușe, cartușe de
semnalizare, bijuterii, cutii de bijuterii din metale
prețioase, cutii de bijuterii, ceasuri și instrumente
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cronometrice, ceasuri și curele de ceasuri, butoni
de manșetă, ace de cravată, brelocuri pentru
chei, cutii din metale prețioase, figurine (statuete)
din metale prețioase, obiecte de artă din metale
prețioase sau pietre prețioase, instrumente
muzicale și părți de instrumente muzicale, cutii
muzicale, suporturi pentru instrumente muzicale,
diapazoane, etuiuri pentru instrumente muzicale,
hârtie, carton (neprelucrat, semiprelucrat sau
pentru papetărie), carton, pungi, saci și foi de
împachetat din hârtie sau plastic, foi (papetărie),
produse tipografice, articole pentru legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau pentru uz casnic, materiale pentru artiști,
pensule, cutii de vopseluri (echipament școlar),
mașini de scris și articole de birou (cu excepția
mobilierului), materiale de instruire sau didactic
(cu excepția aparatelor), rechizite școlare,
plicuri, bibliorafturi, albume, cărți, periodice,
almanahuri, broșuri, caiete, calendare, litografii,
gravuri, picturi, postere, hărți, ziare, mașini de
sigilat, șervețele demachiante din hârtie, filtre
de cafea din hârtie, autocolante, pungi de gunoi
(din hârtie sau plastic), pungi de gătit pentru
cuptorul cu microunde, panouri de hârtie sau
carton, hârtie igienică, lenjerie de masă din
hârtie, prosoape de mână, batiste de hârtie,
felicitări, cărți poștale, tipare de croitorie, rozarii,
globuri pământești, cauciuc, gutapercă, gumă,
azbest, mică, garnituri de etanșare sau de
izolare, inele de etanșare, produse semifinite din
material plastic, materiale de etanșare, materiale
de etanșare și de izolare, furtunuri flexibile
nemetalice, furtunuri de grădină, izolații din fibră
de sticlă, materiale de izolare fonică, folii anti-
orbire pentru ferestre, mănuși izolatoare, lacuri
izolatoare, hârtii, acoperiri, țesături și vopsele,
materiale de etanșare, pungi, plicuri, pungi
pentru ambalaje din cauciuc, inele, dopuri din
cauciuc, fire elastice sau din material plastic
care nu sunt destinate utilizării în industria
textilă, piele și imitații de piele, piei de animale,
cufere, valize și geamantane, umbrele, umbrele
de soare și bastoane, bice și articole de
șelărie, genți de mână, genți de plajă, genți de
călătorie, genți de voiaj, truse de voiaj, truse
de toaletă, truse de cosmetice, pungi și plase
de cumpărături, rucsacuri, genți de sport (cu
excepția celor potrivite pentru produsele pe care
sunt destinate să le conțină), genți cu role,
genți de îmbrăcăminte (pentru călătorii), serviete
pentru școlari, portofele, portmonee, portcarduri
(portofele), serviete, port- chei (articole din piele),
poșete, genți pentru scule (goale), cutii de piele
pentru pălării, sacoșe speciale pentru transportul
copiilor și port-bebe, zgărzi și haine pentru
animale, căpestre, zăbale (harnașamente),
șnururi, plase de călărie, frâie, pături pentru

cai, șei pentru cai, chingi de șa pentru cai,
materiale de construcție nemetalice, ciment,
ipsos, tencuială, ghips, lemn de construcție,
furnir, cărămizi, sticlă, țevi rigide nemetalice
pentru construcții, placări (construcții), plăci
nemetalice, șeminee nemetalice, ferestre și
uși nemetalice, jaluzele nemetalice sau textile,
piscine, conducte nemetalice pentru apă,
construcții transportabile nemetalice, acvarii
(construcții),mobilă, vitrine, oglinzi, rame (cu
excepția celor pentru construcții), obiecte de
artă din lemn, ceară, ipsos, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeș, fanoane de balenă,
carapace de broască țestoasă, chihlimbar,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai acestora
sau din material plastic, coșuri și coșuri
nemetalice, recipiente de ambalaj din material
plastic, cutii din lemn sau din plastic, cuști
și paturi pentru animale de interior, copaci
pentru tocirea ghearelor pentru pisici, panouri
de afișaj, bancuri de lucru, războaie de brodat,
plăcuțe nemetalice cu numere, semne din lemn
sau din plastic, numere de casă nemetalice
șși neluminoase, feronerie nemetalică și
neelectrică, balamale, cuiere nemetalice, țarcuri,
leagăne, antemergătoare pentru bebeluși,
dușumele nemetalice, așternuturi, cu excepția
lenjeriei, saci de dormit pentru camping, perne
decorative, perne, perne de sprijin, somiere,
saltele, umerașe și huse pentru haine, inele,
tije și cârlige pentru perdele, mânere nemetalice
pentru uși, distribuitoare fixe nemetalice de
prosoape, suporturi de sticle, capace de
sticle, cozi nemetalice de mături, suporturi de
umbrele, scări din lemn sau plastic, decorațiuni
alimentare din plastic, paie de băut, jaluzele
de interior cu lamele, manechine, ventilatoare,
ustensile și recipiente neelectrice de uz casnic
sau de bucătărie, piepteni și bureți, perii
(cu excepția pensulelor pentru vopsit), mături,
bazine, materiale pentru perii, echipamente de
curățare, bureți metalici, mănuși de uz casnic,
cârpe, piele de căprioară pentru curățare, veselă
și veselă de bucătărie și de masă din sticlă,
porțelan și ceramică, articole de gătit, sticle
de apă, răcitoare portabile neelectrice, veselă,
vaze, suporturi de lumânări, seturi de picnic
(veselă), tirbușoane, desfăcătoare de sticle,
distribuitoare de săpun, distribuitoare de hârtie
igienică, suporturi pentru role de hârtie igienică,
oale de noapte, suporturi pentru haine, cuier
de haine, cârlige de agățat haine, coșuri de
gunoi, mese de călcat și huse pentru mese
de călcat, pungi frigorifice, capcane pentru
insecte, ghivece de flori, învelitori pentru ghivece
de flori, altele decât cele din hârtie, vase
pentru animale de companie, cutii pentru litieră,
cuști pentru animale de companie, piepteni
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pentru animale de companie, unelte de udat,
mănuși de grădinărit, pămătuf de ras, periuțe de
dinți, ață dentară, savoniere, scobitori, ustensile
cosmetice, truse de toaletă, vaporizatoare și
pulverizatoare de parfum, căzi de baie portabile
pentru bebeluși, încălțătoare, cutii de bani
nemetalice, obiecte de artă din porțelan, lut
sau sticlă, bidoane de sport vândute goale,
sticle de apă, pungi de apă, corzi (nu de
cauciuc, nu pentru rachete de tenis sau pentru
instrumente muzicale), sfori, corturi, prelate (nu
de la bărci de salvare sau mașini pentru copii),
corturi și alte articole, vele (nu pentru bărci
de salvare sau mașini pentru copii), saci și
pungi pentru ambalarea materialelor textile, saci
pentru transportul și depozitarea mărfurilor în
vrac, materiale de amortizare (nu din cauciuc
sau plastic), plase de pescuit, hamace, fire
nemetalice pentru legare, fire pentru uz textil,
lână filată, fire elastice sau din material plastic
pentru uz textil, țesături, lenjerie de pat și de
casă, lenjerie de masă care nu este din hârtie,
lenjerie de baie (cu excepția îmbrăcămintei),
tapiserii textile, saci de dormit (lenjerie
de pat), șervețele textile pentru demachiaj,
plase de țânțari, lenjerie de casă, etichete
textile, jaluzele textile, batiste de buzunar
(din materiale textile), corturi de alpinism sau
de camping, vele pentru schi cu vele, vele
pentru windsurfing, frânghii pentru alpinism,
îmbrăcăminte, curele, mănuși (îmbrăcăminte),
bretele, pălării, șepci, încălțăminte, șosete,
ciorapi, colanți, dresuri, încălțăminte (cu
excepția încălțămintei ortopedice), papuci,
cizme, branșuri, pantofi de plajă, pantofi sport,
șepci, costume de baie, pantaloni și costume
de înot, îmbrăcăminte sport (cu excepția
îmbrăcămintei de scufundare), măști de dormit,
îmbrăcăminte sport, cămăși și pantaloni sport,
șepci și pălării sport, viziere, șepci, pantofi de
dans, pantofi de balet, pantofi de gimnastică,
îmbrăcăminte de gimnastică, body-uri, colanți,
dresuri, tutu-uri, pantofi de balet cu poante,
pantofi de ciclism, îmbrăcăminte de ciclism,
tricouri de ciclism, tricouri de fotbal, pantofi de
fotbal, replici de costume de fotbal, crampoane
pentru pantofi de fotbal, tricouri de rugby, pantofi
de rugby, pantaloni scurți de rugby, pantofi
sport de antrenament, teniși, bascheți, pantofi
de handbal, tricouri de alergare, îmbrăcăminte
de schi, après-ski-uri, jachete de schi, mănuși
de schi, pantaloni de schi, costume de schi,
salopete de schi, șepci de schi, bocanci de schi,
ghete de snowboard și părți ale acestora, ghete
de hochei, pantaloni de snowboard, bocanci
de snowboard, costume de scufundări și de
schi nautic, căști de polo nautic, costume de
windsurfing, costume de surfing, jachete de

călărie, cizme de călărie, pantaloni de călărie,
mănuși de călărie, haine de călărie (altele
decât căștile), pantofi de golf, pantaloni de
golf, pălării de golf, șepci de golf, pantaloni de
golf, cămăși și fuste de golf, încălțăminte de
vânătoare, cizme de pescuit, cizme salopetă,
jachete pentru pescari, îmbrăcăminte pentru
pescari, încălțăminte pentru pescari, fuste de
tenis, tricouri polo de tenis, rochii de tenis,
pantofi de tenis, șosete de tenis, ciorapi de
tenis, pantaloni scurți de tenis, pulovere de tenis,
bentițe de cap pentru tenis, boxeri, încălțăminte
de box, îmbrăcăminte de judo, uniforme de judo,
uniforme de karate, uniforme de luptă, bocanci
de alpinism, încălțăminte de alpinism, articole
de mercerie (cu excepția aței), pasmanterie,
dantele și broderii, panglici și dantele, nasturi,
agrafe tip moș și babă, ace și ace de gămălie,
flori și fructe artificiale, insigne ornamentale,
ornamente pentru pălării, care nu sunt din
metale prețioase, ornamente pentru păr, bentițe
și plase pentru păr, ace și agrafe de păr,
agrafe, peruci, fermoare, șireturi, piese de lipici
fierbinte pentru ornamentarea sau repararea
articolelor textile (mercerie), truse de cusut,
benzi elastice care conțin clipsuri pentru fixarea
pantalonilor la cizmele de călărie, suveică pentru
confecționarea de plase de pescuit, capse,
covoare, preșuri, preșuri, linoleum, acoperitoare
de podea (cu excepția gresiei și a vopselelor),
tapițerii netextile, covorașe de mașină, covorașe
de baie, covorașe de gimnastică, covorașe
antiderapante, iarbă artificială, jocuri, jucării,
drone (jucării), capcane (glume), decorațiuni
pentru pomul de crăciun (cu excepția articolelor
de iluminat și a dulciurilor), obiecte de
cotilion, măști de carnaval, zmeie, cărți de joc,
articole de gimnastică și sport (cu excepția
articolelor de înot, îmbrăcămintei, covorașelor și
încălțămintei), undițe de pescuit, echipamente
pentru exerciții fizice și aparate de antrenament
fizic, jucării pentru animale de companie, jocuri
automate cu preplată, jocuri și aparate de joc,
altele decât cele concepute pentru a fi utilizate
numai cu un receptor de televiziune, un ecran
de afișare separat sau un monitor, echipamente
de fitness și de antrenament cu greutăți
în interior, biciclete eliptice, suporturi pentru
benzi de alergare, biciclete de antrenament
staționare, mașini de vâslit, trepte, steppere,
corzi de sărit, curele de yoga, blocuri de
yoga, măciuci de gimnastică, cercuri, panglici,
măciuci și cercuri de gimnastică, bănci de
gimnastică, trambuline (de gimnastică), aparate
de gimnastică transportabile pentru uz casnic,
plăci chinezești pentru practicarea gimnasticii,
diabolo, aparate de jonglerie, centuri de haltere
(echipament sportiv), gantere, mingi, discuri
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zburătoare, bumeranguri, hamuri de cățărare,
pantofi de cățărare, echipament de cățărare
pentru locurile de joacă, echipament de camping
(jucării), protecții pentru încheietura mâinii pentru
ciclism, benzi de protecție pentru brațe pentru
ciclism, cotiere de ciclism, genunchiere de
ciclism, cotiere de ciclism (echipament sportiv),
biciclete (jucării), genunchiere de fotbal, porți de
fotbal, mănuși de fotbal, mingi de fotbal, mese
de fotbal, plase de poartă de fotbal, replici în
miniatură ale kiturilor de echipament de fotbal,
echipament sportiv pentru antrenamentul jocului
de rugby (echipament sportiv), plase de baschet,
inele de baschet, coșuri de baschet, mingi de
baschet, mingi de handbal, mănuși de baseball,
patine cu role în linie (role), patine de gheață,
scutere, trotinete (jucării), schiuri, skiboard-uri,
schiuri de apă, bețe de schi, legături de schi,
legături de schiuri de apă, canturi de schi, huse
de schi, raclete de schi, mânere de schiuri de
apă, legături de schiuri alpine, bride de schiuri
de apă, ceară tratată pentru schiuri, huse pentru
legături de schiuri, frânghii de tracțiune pentru
schiuri de apă, mânere de frânghii de schiuri de
apă, curele pentru frânghii de schiuri nautice,
cutii de transport pentru schiuri nautice, legături
pentru schiuri și părți ale acestora, piei de focă
(huse pentru schiuri), legături pentru snowboard,
snowboard-uri (plăci de snowboard), rachete
de zăpadă, huse concepute pentru bețe de
schi, huse concepute pentru schiuri, huse
special concepute pentru snowboard-uri, jocuri
de hochei, mănuși de hochei, porți de hochei,
pucuri de hochei pe gheață, crose de hochei
pe gheață, plase de hochei pe gheață, protecții
pentru piept pentru hochei, protecții pentru
portarii de hochei pe gheață, cochilii de protecție,
brățări de protecție pentru încheietura mâinii
pentru patinaj, cotiere de protecție pentru patinaj,
protecții pentru brațe pentru patinaj, genunchiere
de protecție pentru patinaj, echipament de înot,
veste de înot, centuri de înot, flotoare de înot,
dispozitive de plutire, plute pentru înot, aripioare
de scufundare, clești de nas, dopuri de urechi,
geamandură de tracțiune, paduri de înot, puști
subacvatice (echipament de scufundare), puști
subacvatice cu arc (echipament de scufundare),
caiace de mare, bărci gonflabile, windsurfuri,
plăci de windsurf, aripioare de windsurf, huse
pentru plăci de windsurf, catarge pentru plăci de
windsurf, curele pentru plăci de windsurf, hamuri
pentru planșe cu vele, curele de picior pentru
planșe cu vele, planșe de surf, huse preformate
pentru planșe de bodyboard, lese pentru planșe
de bodyboard, planșe de kitesurfing, cozi de
zmeu, piese de zmeu, role de zmeu, rotițe de
zmeu, învârtitoare de zmeu, mânere de zmeu,
sfori de zmeu, fire de zmeu, rachete de squash,

rachete de badminton, rachete de padel, rachete
de racquetball, corzi de rachetă, corzi de rachetă
sintetice, corzi de rachetă de badminton, corzi
de rachetă de squash, huse de protecție pentru
rachete, huse pentru rachete de squash, huse
pentru rachete de tenis, huse pentru rachete
de tenis de masă, huse concepute pentru
rachete de badminton, materiale pentru corzile
rachetelor de sport, corzi pentru rachete, mânere
pentru rachete, huse pentru rachete, prese
pentru rachete de tenis, fluturaș pentru hagoita
(rachete japoneze), palete de tenis de masă,
bandă antiderapantă (grip) pentru rachete, grip
pentru mânere de rachete, genți preformate
pentru rachete de tenis, gripuri pentru rachete
de squash, gripuri pentru rachete de badminton,
corzi din intestin natural pentru rachete de
squash, corzi din intestin natural pentru rachete
de tenis, gripuri pentru palete de tenis de masă,
mingi de tenis, filee de tenis, mingi de tenis
moi, stâlpi și filee de tenis, mingi de tenis (nu
moi), lansatoare de mingi de tenis (mașini),
echipament de golf, accesorii de antrenament
pentru golf, genți de golf, covorașe de golf,
crose de golf, mingi de golf, mănuși de golf,
tee-uri de golf, huse pentru crose de golf,
crose (crose de golf), suporturi pentru mingi
de golf, genți pentru crose de golf, suporturi
pentru genți de golf, gripuri pentru crose de
golf, genți de tee de golf, capete de crose de
golf, markeri pentru mingi de golf, tije pentru
crose de golf, cărucioare pentru genți de golf,
plase de antrenament pentru golf, huse pentru
crose de golf, suporturi speciale pentru crose
de golf, echipament pentru antrenament de
golf, dispozitive pentru alinierea loviturii la golf,
covorașe de antrenament pentru golf (accesorii
de golf), discuri de golf pentru terenuri de
antrenament de interior, instrumente de refacere
a divoturilor (accesorii de golf), echipamente
de vânătoare și pescuit, articole de pescuit,
arcuri de vânătoare, momeli pentru vânătoare
sau pescuit, plumbi/greutăți de pescuit, articole
de pescuit, genți de pescuit, undițe de pescuit,
scaune de pescuit, plutitoare de pescuit, plute
de pescuit, lansete de pescuit, undițe de pescuit,
plase de pescuit, momeli de pescuit liofilizate,
capace (plutitoare) (articole de pescuit), huse
pentru undițe, momeli artificiale de pescuit,
momeli sintetice de pescuit, mulinete pentru
undițe, momeli artificiale de pescuit, tuburi pentru
undițe de pescuit, cutii pentru undițe, huse
pentru mulinete de pescuit, suporturi pentru
undițe de pescuit, momeli de pescuit, plumbi de
filare, indicatoare de mușcătură (echipament de
pescuit), detectoare de atingere (echipament de
pescuit), plase de pescuit, indicatoare sonore
de atingere pentru pescuit, momeală olfactivă
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pentru vânătoare sau pescuit, plumbi pentru
pescuitul cu muscă, indicatoare pentru pescuitul
la copcă, popice, shuffleboard, arcuri pentru
sport (tir cu arcul), săgeți pentru tir cu arcul, arcuri
pentru tir cu arcul japonez (yumi), ținte pentru tir
cu arcul, mănuși pentru tir cu arcul, echipament
pentru tir cu arcul, tolbe pentru tir cu arcul,
vârfuri pentru darts, suporturi pentru săgeți de
darts, covorașe pentru săgeți pentru darts, ținte
pentru săgeți pentru darts, panouri pentru săgeți
pentru darts, cutii pentru săgeți pentru darts,
săgeți pentru darts, mese de tenis de masă,
filee pentru tenis cu padele, cutii pentru mingi
de tenis, filee de tenis de masă, mănuși de box,
mănuși de karate, căști de karate, apărători de
tibie de karate, scuturi și ținte de karate, apărători
de lovituri de picior de karate, suliță de sport,
săniuțe de sport, bâte (echipament sportiv),
patine (echipament sportiv), sănii (echipament
sportiv), arbalete (echipament sportiv), discuri de
sport, ținte pentru uz sportiv, praștii (echipament
sportiv), prăjini de sărituri (echipament sportiv),
cutii de nisip (echipament sportiv), dispozitiv
de urcare (echipament de alpinism), bile
de vopsea pentru arme (paintball), arme
de paintball (echipament sportiv), ecrane de
camuflaj (echipament sportiv), muniție pentru
arme de paintball (accesorii sportive), carne,
pește, păsări și vânat, mezeluri, fructe, ciuperci și
legume conservate, uscate, congelate și gătite,
pulpe de fructe și salate de fructe, salate de
legume, conserve de carne, pește, legume și
fructe, gemuri, marmelade, compoturi, jeleuri
comestibile, polen preparat pentru alimente,
extracte de alge marine pentru uz alimentar,
boabe de soia conservate pentru uz alimentar,
proteine pentru consumul uman, supe, ouă,
lapte, unt, smântână, iaurt, brânză și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile,
chipsuri, extracte de carne, crochete, caviar,
crustacee care nu sunt vii, nuci preparate,
agaric, gelatină pentru uz alimentar, consome,
supe, sucuri de legume pentru gătit, deserturi
lactate, creme de desert, iaurturi de băut,
brânzeturi și alte produse lactate, specialități
lactate și brânzeturi, brânzeturi topite, băuturi
lactate în care predomină laptele, lapte de soia,
mâncăruri gata preparate pe baza produselor
de mai sus, cafea, ceai, cacao, ciocolată,
produse din ciocolată, băuturi pe bază de cafea,
ceai, cacao, ciocolată, infuzii nemedicinale,
zahăr, îndulcitori naturali, orez, tapioca, sago,
paste făinoase, griș, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie, produse
de cofetărie, dulciuri, înghețată comestibilă,
miere, ierburi și condimente, altele decât uleiurile
esențiale, drojdie, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), sosuri pentru salată, ketchup,

maioneză, condimente, mirodenii, zarzavaturi
conservate, înghețată, sandvișuri, pizza, fulgi de
cereale uscate, prăjituri, chifle, clătite, plăcinte,
tarte, făină de soia, floricele de porumb,
sirop de melasă, lăptișor de matcă pentru
consumul uman, nu pentru uz medical, anason,
anason stelat, extract de malț pentru alimente,
preparate aromatice pentru uz alimentar,
agenți de îngroșare pentru gătitul produselor
alimentare, alge marine (condimente, , gustări
din orez, rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh,
tortillas, tacos, agenți de frăgezire a cărnii
pentru uz casnic, mâncăruri gata preparate
pe baza produselor de mai sus, produse
agricole, horticole și forestiere (care nu sunt
preparate și nici prelucrate), produse forestiere
(nepreparate sau prelucrate), semințe, iarbă
naturală, fructe și legume proaspete, ciuperci
proaspete, zarzavaturi proaspete, crustacee
vii, semințe, arbori, arbuști, plante și flori,
pomi de crăciun, hrană și băuturi pentru
animale, produse pentru așternut, momeli de
pescuit (vii), animale vii, bere, ape minerale
și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi
de fructe și sucuri de fructe, siropuri și alte
preparate pentru fabricarea băuturilor, aperitive
nealcoolice, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice
(cu excepția berii), vinuri, băuturi spirtoase,
lichioruri, digestive (băuturi alcoolice și lichioruri),
băuturi alcoolice care conțin fructe, tutun,
articole pentru fumători, chibrituri, brichete
pentru fumători, cutii și casete pentru trabucuri
și țigări, mașini manuale de rulat țigări, filtre
de țigări, scrumiere pentru fumători, dispozitive
de tăiat țigări, hârtie de țigări, pipe, curățători
de pipe, țigări electronice, rezerve de țigări
electronice, toate aceste servicii fiind oferite și în
formă virtuală.

───────

(210) M 2022 04053
(151) 09/06/2022
(732) SYREX ELECTRONIX S.R.L, STR.

MIZIL, NR.2C, ET.4, CAMERA
418, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVITA NR.37E, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, IAȘI,
ROMANIA

(540)
SKYDDAR INNOVATION
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Adaptoare pentru telefoane, afișaje pentru
telefoane inteligente, amplificator imagine
pentru ecranul telefoanelor inteligente, aparate
telefonice cu ecran și tastatură, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, blițuri pentru
telefoane inteligente, brățări inteligente, brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, cabluri de conectare
pentru telefon, cabluri de extensie pentru
telefon, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane mobile, cartele
telefonice codificate, ceasuri de mână care
comunică date la alte dispozitive electronice,
ceasuri inteligente, căști cu microfon pentru
telefoane inteligente, căști de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, căști fără fir folosite
cu telefoane mobile, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane,
conectoare pentru telefoane, curele pentru
aparate telefonice, curele pentru telefonul
mobil, difuzoare suplimentare pentru telefoane
mobile, dispozitive de comunicații electronice
digitale portabile, dispozitive electronice de
apelare telefonică, dispozitive mâini libere pentru
telefoane, dispozitive ”mâini libere” (hands-
free) pentru telefoane mobile, dispozitive „mâini-
libere” pentru telefoane celulare, fete pentru
telefoane celulare, folii de protecție adaptate
pentru lentilele telefoanelor inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, huse cu clapetă pentru
smartphone-uri, huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, huse de tip flip pentru
telefoane mobile, huse din hârtie pentru
receptoare de telefon, huse din piele pentru
telefoane inteligente, huse din piele pentru
telefoane mobile, huse pentru receptoare de
telefon, huse pentru telefoane, huse pentru
telefoane (special adaptate), huse pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
mobile, din pânză sau material textil, inele
luminoase pentru selfie, pentru telefoane
inteligente, obiective fotografice pentru telefoane
inteligente, port telefon mobil, prize de extensie
pentru telefoane, protecţii de ecran pentru
telefoane mobile, protecții de ecran sub formă
de folii pentru telefoane mobile, protecții
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, seturi de căști pentru telefoanele
mobile, smartphone-uri cu ecran extensibil,
stații de andocare pentru telefoane mobile,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile și
telefoane inteligente, suporturi cu inel pentru

telefoane mobile, suporturi de bord adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule, suporturi de telefoane mobile
pentru bord, suporturi de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, suporturi pentru
selfie (monopoduri manuale), suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru telefoane mobile, telefoane, telefoane
alimentate cu energie solară, telefoane celulare
digitale, telefoane cu bandă triplă, telefoane
cu internet, telefoane inteligente, telefoane
inteligente pliabile, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, telefoane inteligente
sub formă de ochelari, telefoane mobile.
35. Servicii de promovare și publicitate,
intermediere publicitară, servicii de marketing,
servicii de vânzare cu amănuntul, cu ridicata,
și prin internet, cu privire la următoarele
produse: adaptoare pentru telefoane, afișaje
pentru telefoane inteligente, amplificator imagine
pentru ecranul telefoanelor inteligente, aparate
telefonice cu ecran și tastatură, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, blițuri pentru
telefoane inteligente, brățări inteligente, brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, cabluri de conectare
pentru telefon, cabluri de extensie pentru
telefon, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane mobile, cartele
telefonice codificate, ceasuri de mână care
comunică date la alte dispozitive electronice,
ceasuri inteligente, căști cu microfon pentru
telefoane inteligente, căști de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, căști fără fir folosite
cu telefoane mobile, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, căști pentru telefoane,
conectoare pentru telefoane, curele pentru
aparate telefonice, curele pentru telefonul
mobil, difuzoare suplimentare pentru telefoane
mobile, dispozitive de comunicații electronice
digitale portabile, dispozitive electronice de
apelare telefonică, dispozitive mâini libere pentru
telefoane, dispozitive ”mâini libere” (hands-
free) pentru telefoane mobile, dispozitive „mâini-
libere” pentru telefoane celulare, fete pentru
telefoane celulare, folii de protecție adaptate
pentru lentilele telefoanelor inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, huse cu clapetă pentru
smartphone-uri, huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, huse de tip flip pentru
telefoane mobile, huse din hârtie pentru
receptoare de telefon, huse din piele pentru
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telefoane inteligente, huse din piele pentru
telefoane mobile, huse pentru receptoare de
telefon, huse pentru telefoane, huse pentru
telefoane (special adaptate), huse pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
mobile, din pânză sau material textil, inele
luminoase pentru selfie, pentru telefoane
inteligente, obiective fotografice pentru telefoane
inteligente, port telefon mobil, prize de extensie
pentru telefoane, protecţii de ecran pentru
telefoane mobile, protecții de ecran sub formă
de folii pentru telefoane mobile, protecții
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, seturi de căști pentru telefoanele
mobile, smartphone-uri cu ecran extensibil,
stații de andocare pentru telefoane mobile,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile și
telefoane inteligente, suporturi cu inel pentru
telefoane mobile, suporturi de bord adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule, suporturi de telefoane mobile
pentru bord, suporturi de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, suporturi pentru
selfie (monopoduri manuale), suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru telefoane mobile, telefoane, telefoane
alimentate cu energie solară, telefoane celulare
digitale, telefoane cu bandă triplă, telefoane
cu internet, telefoane inteligente, telefoane
inteligente pliabile, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, telefoane inteligente
sub formă de ochelari, telefoane mobile.

───────

(210) M 2022 04054
(151) 09/06/2022
(732) VENIVERSUM SRL, STR. CALEA

DOBROGEI NR.50, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
907300, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
VirtualCopilot

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

9. Software de aplicații descarcabile pentru
dispozitive mobile, software și aplicații
descarcabile pentru dispozitive mobile, sisteme
informatice inregistrate sau descarcabile,
sisteme de asistență șofer pentru autovehicule,

software pentru sisteme electronice de asistență
la condus, sisteme electronice de bord pentru
asistență la conducere.

───────

(210) M 2022 04055
(151) 09/06/2022
(732) BEST BUSINESS G I SRL,

STR. AVRAM IANCU, NR. 408H,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR.8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Berghaus Bucovina

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

41. Organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente de recreere, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
excursii pentru divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de activități de
recreere în grup, organizarea de evenimente
culturale și artistice, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de petreceri, planificarea
de petreceri, servicii de divertisment pentru
petreceri de zile de naștere, servicii oferite
de tabere de recreere, servicii de divertisment
furnizate de hoteluri, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, coordonare de
activități de divertisment, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
consultanță referitoare la planificare de petreceri,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
divertisment muzical, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri culturale, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri de divertisment,
furnizare de centre de recreere, furnizare de
instalații de karaoke, furnizare de instalații
de recreere, furnizare de servicii recreative
acvatice, servicii sportive și de fitness, servicii
recreative pentru persoanele în vârstă, servicii
recreative legate de drumeții și camping, servicii
de spectacole în direct, servicii de recepții
pentru companii (divertisment), servicii de
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recepție (divertisment), servicii de planificare de
petreceri, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de divertisment în centre
de vacanță, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
recreative, organizare și coordonare de activități
de divertisment, organizare de spectacole
pe scenă, organizare de spectacole vizuale,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop cultural, educaţional şi divertisment.
43. Cazare temporară, asigurarea de hrană și
băuturi, pensiuni pentru animale, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, furnizare de spaţii special
amenajate pentru banchete şi evenimente
sociale pentru ocazii speciale, asigurarea de
hrană şi băuturi, cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere şi de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente şi băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, şi echipamente pentru servirea
de mâncare şi băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, furnizare de alimente şi băuturi
în restaurante şi baruri, prepararea mâncării,
prepararea alimentelor, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii oferite de pizzerii,
pregătirea mâncărurilor şi a băuturilor, furnizare
de alimente şi băuturi în gogoşării, furnizare
de alimente şi băuturi în bistrouri, furnizare
de locuri de cazare pentru recepţii, servicii
contractuale de alimentaţie, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor şi a băuturilor, servicii de restaurant
şi bar, servire de alimente şi băuturi, furnizarea
de spaţii pentru evenimente şi de spaţii pentru
birouri provizorii şi pentru reuniuni, furnizare
de găzduire temporară în locuinţe, închiriere
de camere (cazare temporară), organizare şi
furnizare de cazare temporară, furnizare de
spaţii pentru festivităţi şi furnizare de spaţii
temporare de birouri şi reuniuni, servicii de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering hotelier, închiriere de echipament de
catering, servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,

servicii de cazare hotelieră, agenţii de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii hoteliere în staţiuni
turistice, servicii de fast-fooduri, servicii de
snack-baruri, servicii de catering, servicii de
agenţii de turism privind spaţiile de cazare,
servicii de agenţii de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenţii de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agenţiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanţă, servicii de rezervare
a meselor, rezervare de cazare la hotel, servicii
de rezervare la hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere şi rezervare la hoteluri,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante şi baruri,
servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică şi de vacanţă, servicii de cazare pentru
vacanţe, rezervare de locuri de cazare pentru
vacanţe, închiriere de locuri de cazare pentru
petrecerea vacanţelor.

───────

(210) M 2022 04056
(151) 09/06/2022
(732) VASILE OLARU, STRADA 1

DECEMBRIE 1918, NR.94,
JUDETUL GORJ, TARGU JIU,
210244, GORJ, ROMANIA

(540)
OTcrypto

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

35. Servicii de marketing furnizate prin
intermediul rețelelor digitale, marketing digital.
42. Servicii it.

───────



Erată 

 

Referitor la depozitul M 2022/03958  din 07.06.2022, publicat pe data de 14.06.2022, 
clasele de produse corecte sunt:  

Clasa 21: Căni. 

Clasa 22: Sacoșe și saci pentru împachetare, depozitare și transport; saci; pungi 
textile pentru ambalarea mărfurilor (plicuri, săculețe). 

Clasa 25: Tricouri cu mânecă scurtă; hanorace. 

Clasa 35: Publicitate și marketing; servicii de administrare comercială a 
francizelor; administrarea afacerii; servicii de comerț online și offline cu produsele din 
clasele 18 respectiv: poșete din piele; portofele din piele; curele din piele; genți, 21, 22 și 
25. 



 

                                                    ERATA 

 

Referitor la cererea de marca depusa in data de 07.06.2022 

constând din denumirea “ LIVING BETTER TOGETHER”, avand 

numar de depozit M 2022 03961, publicat în data de 

14/06/2022, data corectă, de depozit este 07.06.2022. 



 

                                                    ERATA 

 

Referitor la cererea de marca depusa in data de 07.06.2022, 

avand numar de depozit M 2022 03972, publicat în data de 

14/06/2022, se scoate de la publicare deoarece taxele de 

depunere si publicare nu au intrat in contul OSIM. 


