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Cereri Mărci publicate în 19/08/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 05318 14/08/2022 GOLDIN COMERCIAL SRL GOBI

2 M 2022 05525 12/08/2022 ANDREI-TIBERIU-VASILE
MUSCALU

sunmarket

3 M 2022 05526 12/08/2022 SC CRILELMAR SRL CRITEX

4 M 2022 05527 12/08/2022 CARREFOUR (SOCIÉTÉ
ANONYME)

Carrefour voiaj

5 M 2022 05528 12/08/2022 ACUMȘTIU S.R.L. DR. SUPER AGE

6 M 2022 05529 12/08/2022 ACUMȘTIU S.R.L. SUPER AGE

7 M 2022 05530 12/08/2022 IZZI KARTING IZZI KARTING for friends, for fun

8 M 2022 05531 12/08/2022 CARMINA-CORINA BEDREAGA
SEBASTIAN-GABRIEL GOGAN

TRANSILVANIA ROCK FEST

9 M 2022 05532 12/08/2022 TEA KING BEVERAGE SRL KISS TEA

10 M 2022 05533 12/08/2022 RAVI SILVER SRL Jungla Urbana

11 M 2022 05536 12/08/2022 SIC MODA INDUSTRY SRL SIC MODA Industry of jewelry

12 M 2022 05537 12/08/2022 SC SECRET COLOR XMX SRL Vanni Couture vanni_couture
www.vannicouture.ro

13 M 2022 05538 12/08/2022 AVICARVIL SRL

14 M 2022 05539 12/08/2022 AVICARVIL SRL

15 M 2022 05540 12/08/2022 FUNDATIA IMI PASA #WeLikeGreen

16 M 2022 05541 12/08/2022 DOT SOCIAL MEDIA SRL SIKS

17 M 2022 05542 12/08/2022 VLĂDUCĂ MARGHILOMAN
IRINA

Cafea Marghiloman savoare și
parfum de viață

18 M 2022 05543 12/08/2022 EDAR BET SRL EDAR

19 M 2022 05544 12/08/2022 ANTARIA SRL ANTARIA USI AUTOMATE

20 M 2022 05545 12/08/2022 SILVER ART THERMOIZOLATII
SRL

ATHERMAN SISTEME
TERMOIZOLATII

21 M 2022 05546 12/08/2022 EGOAL SPORTS SRL e goal

22 M 2022 05548 12/08/2022 ESTET DENT SRL DENT VISION

23 M 2022 05549 12/08/2022 SOIMENI PARC SA Colina Learning Center

24 M 2022 05550 13/08/2022 DAMO TOP SERVICE SRL La Ema

25 M 2022 05553 14/08/2022 CONSIDINE NOVICARE SRL Considine

26 M 2022 05554 14/08/2022 ȘERBAN PÎRVULESCU Zexsoft
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2022 05556 14/08/2022 TARASI DACIANA ANCA

PASCU CONSTANTIN
hebe MELINIS Natura regăsită

28 M 2022 05557 14/08/2022 CONSENEL TIM SRL Consenel Tim Racorduri Medie si
Joasa Tensiune
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(210) M 2022 05318
(151) 14/08/2022
(732) GOLDIN COMERCIAL SRL, SAT

DRAGOMIRESTI VALE, JUD.
ILFOV, COM. DRAGOMIRESTI
DEAL, 077096, ILFOV, ROMANIA

(540)

GOBI

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
01.03.16

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

clase:
14. Metale prețioase, metale prețioase
semiprelucrate, cercei din metale prețioase,
butoni din metale prețioase, insigne din metale
prețioase, fire metalice (metale prețioase),
ceasuri din metale prețioase, lanțuri din metale
prețioase, aliaje din metale prețioase, brățări
din metale prețioase, sculpturi din metale
prețioase, figurine din metale prețioase, coliere
din metale prețioase, bijuterii din metale
prețioase, metale prețioase prelucrate sau
semiprelucrate, bijuterii din metale prețioase
placate, bijuterii placate cu metale prețioase,
bijuterii confecționate din metale prețioase,
cutii pentru bijuterii din metale prețioase,
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, pietre prețioase,
pietre prețioase sintetice, pietre prețioase

artificiale, pietre prețioase neprelucrate, imitații
de pietre prețioase, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii cu pietre prețioase, pietre prețioase și
semiprețioase, articole de bijuterie cu pietre
prețioase.

───────

(210) M 2022 05525
(151) 12/08/2022
(732) ANDREI-TIBERIU-VASILE

MUSCALU, STR. VLAD ȚEPEȘ,
BL. MUV6, AP. 3, JUDETUL
GIURGIU, GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

sunmarket

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.07.25

(591) Culori revendicate:verde, galben,
albastru

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

37. Încărcare de baterii și dispozitive de stocare
de electricitate și închiriere de echipamente
aferente, instalarea sistemelor alimentate cu
energie solară, întreținere și reparare de instalații
solare, instalare și întreținere de instalații termice
solare, întreținere și reparare de instalații termice
solare, instalare de sisteme de energie solară
pentru construcții de uz locativ, întreținere
și reparare de instalații de încălzit solare,
instalare de sisteme de încălzire solară, instalare
de sisteme de energie solară, altele decât
pentru construcții de uz locativ, instalare și
întreținere de instalații fotovoltaice, instalare
de celule și module fotovoltaice, întreținere,
reparare și recondiționare de aparate și instalații
fotovoltaice.

───────
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(210) M 2022 05526
(151) 12/08/2022
(732) SC CRILELMAR SRL, STR.

CIOCARLAU NR. 36, JUDETUL
GORJ, TARGU JIU, 210103, GORJ,
ROMANIA

(540)

CRITEX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
20. Mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente de
uz casnic sau de bucătărie.

───────

(210) M 2022 05527
(151) 12/08/2022
(732) CARREFOUR (SOCIÉTÉ

ANONYME), 93 AVENUE DE
PARIS, MASSY, 91300, FRANȚA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

Carrefour voiaj

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 26.07.25

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

clase:
39. Transport, organizare de călătorii, furnizarea
de informații in domeniul transportului, în special
transport aerian, călătorii și turism, servicii de
agentie de calatorie si turism, rezervare de
locuri de călătorie, organizare de croaziere,
excursii, vizitarea obiectivelor turistice, închiriere
de vehicule, planificarea rutelor (organizarea
călătoriei), servicii logistice legate de transportul
de pasageri.
41. Organizare de activităţi de agrement,
sportive şi culturale, servicii de bilete și
rezervare, inclusiv servicii de bilete și rezervare
online pentru divertisment și recreere, servicii
de informare referitoare la cultură, sport și
divertisment.
43. Servicii de catering (alimente), cazare
temporara, servicii hoteliere, rezervari la hotel,
de spatii de cazare temporara si de restaurant.
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(210) M 2022 05528
(151) 12/08/2022
(732) ACUMȘTIU S.R.L., STR. SOLD.

STEFAN SIMION NR. 9, ET. 2 SI
3, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) NEAGU LAURA, STR. ION
CREANGA NR. 11-13, ET. 2,
AP. 5, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DR. SUPER AGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, deodorant de uz uman sau
veterinar, parfumuri uleiuri esențiale, preparate
pentru ras, lotiuni pentru ras, lotiuni după
ras, odorizante, săpunuri, apa de toaleta,
antiperspirante, cosmetice, truse cosmetice,
creme cosmetice, creme cosmetice pentru
ingrijirea pielii, cosmetice pentru copii, lotiuni
pentru par, extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, rujuri, lotiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, machiaje,
preparate pentru ingrijirea unghiilor, preparate
fitocosmetice, șervetele impregnate cu lotiuni
cosmetice, șervetele impregnate cu lotiuni
pentru demachiere, apa de toaleta, preparate
pentru ras, sampoane, preparate pentru
improspatarea respiratiei, betisoare din bumbac
pentru uz cosmetic, preparate depilatoare, gene
si unghii false, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, hârtie abraziva, produse
nemedicinale pentru ingrijirea dinților, preparate
de albire si alte substanțe de spalare, preparate

de curatare, lustruire, degresare, abrazive,
detergenti.
5. Preparate farmaceutice medicale si
veterinare, suplimente dietetice de uz uman si
veterinar, dezinfectanti, plasturi, materiale de
pansat, alimente si băuturi dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), ape minerale pentru scopuri
medicinale, uleiuri medicinale, suplimente
nutritive, apa termala, șervetele impregnate
cu lotiuni farmaceutice, preparate pe bază de
vitamine, plasturi cu vitamine.
14. Bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii, cutii
de bijuterii, metale pretioase, ceasornice si
instrumente de măsurare a timpului.
16. Albume, pungi din hârtie sau plastic pentru
ambalat, carti, cutii din hârtie sau carton, carduri/
cartele, cataloage, plicuri, fluturași publicitari,
reviste, publicații periodice, ziare, agende,
broșuri, hârtie, fotografii, ilustrații, placarde din
hârtie sau carton, postere, carti poștale, felicitări,
publicații tipărite, hârtie de impachetat, hârtie de
ambalat.
24. Albume, pungi din hârtie sau plastic pentru
ambalat, carti, cutii din hârtie sau carton, carduri/
cartele, cataloage, plicuri, fluturași publicitari,
reviste, publicații periodice, ziare, agende,
broșuri, hârtie, fotografii, ilustrații, placarde din
hârtie sau carton, postere, carti poștale, felicitări,
publicații tipărite, hârtie de impachetat, hârtie
de ambalat., Textile si înlocuitori pentru textile,
lenjerie de uz casnic, perdele din material textile
sau plastic, lenjerii de pat, prosoape.
25. Articole de imbracaminte, incaltaminte si
pentru acoperirea capului, si in special: ghete,
sorturi, cravate, pantaloni, fulare, sandale,
păpuși, halate, casti de baie, slipuri de baie,
costume de baie, imbracaminte pentru plaja,
pantofi pentru plaja, curele (imbracaminte),
berete, saluri, corsaje (lenjerie), cizme, cizme
pentru sporturi, lenjerie de corp, pantaloni
de călărie pentru purtare, caschete, șepci,
imbracaminte, imbracaminte pentru sporturi,
imbracaminte din imitație de piele, îmbrăcăminte
din piele, paltoane, gulere (imbracaminte),
combinezoane (imbracaminte), mansoane/
mansete, imbracaminte pentru cicliști, gulere
detașabile, rochii, capoate, aparatori pentru
urechi, espadrile, veste de pescuit, ghete/pantofi
de fotbal, saci pentru picioare, incaltaminte,
cape de blana, blanuri (imbracaminte),
trenciuri (imbracaminte), galoși, jartiere, mănuși
(imbracaminte), cizmulite, pălării, bentite
(imbracaminte), articole de acoperit capul pentru
purtare, sosete, protecții de calcai pentru
incaltaminte, glugi, cioraparie, jachete, jersee,
uniforme de judo, rochii, pulovere, chimonouri,
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uniforme de karate, tricotaje, cizme din dantele,
trusouri pentru copii, egari, jambiere, costume
de gimnastica/balet, uniforme, costume de bal
mascat pălării mânuși, imbracaminte pentru
motociclisti, eșarfe, imbracaminte din latex,
articole de imbracaminte cu protecție solara,
imbracaminte cu led uri incorporate, cravate,
imbracaminte de strada, salopete, paltoane,
pardesie, jachete, pelerine, mantale, batiste,
căptușeli, poncouri, pijamale, sariuri, panglici,
camasi, pantofi, bocanci de schi, mânuși de
schi, fuste, pantaloni, bonete, masti de somn
papuci, bretele, sosete, branturi, articole sport de
imbracaminte incaltaminte si pentru acoperirea
capului, costume, lenjerie de corp care absoarbe
transpirația, hanorace, tricori, bluze camasi,
jobene, turbane, desuri, veste, imbracaminte
impermeabila, costume de neopren pentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn.
28. Articole si echipamente sportive,
echipamente de gimnastica, echipamente
fitness, bare pentru aparate multifuncționale
de fitness, corzi, mingi pentru fitness, aparate
pentru exerciții fizice, jucării, huse pentru
echipamente sportive, jocuri, obiecte de
divertisment.
29. Carne, peste, păsări de curte si vanat,
extracte din carne, fructe si legume conservate,
congelate uscate si coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, oua, lapte, branza, unt, iaurt si alte
produse lactate, uleiuri si grăsimi alimentare.
30. Preparate din cereale, gustări pe baza de
cereale, suplimente alimentare nutritive, proteine
si suplimente nutriționale pentru consumul
uman, înlocuitori de cafea, batoane energizante.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi energizante,
băuturi sportive bogate in proteine, băuturi
izotonice, sucuri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
managementul, organizarea si administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
online si offline in legătură cu: produse de
imbracaminte, produse de incaltaminte, produse
care servesc la acoperirea capului, produse din
piele si imitatie din piele, blanuri, genți, articole
de voiaj, umbrele, articole si echipamente
sportive, textile, lenjerie de uz casnic, ceasuri,
bijuterii, produse cosmetice si de infrumusetare,
produse de parfumerie, produse farmaceutice
medicale si veterinare, produse de hârtie,
carton si articole fabricate din aceste materiale,
produse alimentare, suplimente alimentare,
băuturi nealcoolice, băuturi sportive bogate in
proteine.
38. Furnizarea de mijloace de comunicare
prin bloguri online, furnizarea de forumuri

online, furnizarea de spatii virtuale pentru
discuții, servicii de teleconferinta, servicii de
videoconferinta, servicii de telecomunicații.
39. Furnizarea de consiliere si informații,
inclusiv prin mijloace electronice, cu privire la
calatorii, servicii de rezervări pentru turism si
transport.
41. Servicii educaționale, furnizarea de instruire
si divertisment, activitati sportive si culturale,
transfer de cunoștințe de afaceri si know-
how (training), desfasurarea de evenimente de
divertisment.
43. Furnizarea de informații despre alimente
si bauturi, furnizarea de informatii si consiliere
cu privire la prepararea mancarii, servicii de
restaurant, servicii de cafenea, servicii de cazare
temporara, pensiuni pentru animale.
44. Consiliere in domeniul sanatatii, consiliere,
inclusiv prin mijloace electronice, in domeniul
serviciilor de frumusețe, furnizarea de informații
si sfaturi, inclusiv prin mijloace electronice,
privind nutriția si dieta, servicii de telemedicina,
serviciu de centru de sanatate, servicii
referitoare la grădinărit, design peisagistic,
servicii de medicina alternativa, ingrijirea
animalelor, servicii de saloane de infrumusetare,
îngrijirea sanatatii, consiliere, inclusiv prin
mijloace electronice, in domeniul sanatatii,
manichiura, masaj, servicii medicale clinice,
ingrijire medicala, ingrijire paliativa, fizioterapie,
acupunctura.
45. Servicii de rețele de socializare online,
consultanta in definirea garderobei personale,
planificarea si organizarea ceremoniilor de
nunta, consultanta spirituala, servicii de
astrologie, serviciii de cumpărături personale
pentru terti, servicii de concierge, servicii
furnizate persoanelor fizice legate de
evenimente sociale, servicii de investigații
si supraveghere referitoare la siguranța
persoanelor si securitatea bunurilor, consiliere
si informări, inclusiv prin mijloace electronice cu
privire la moda, servicii de consigliere, inclusiv
prin mijloace electronice, in materie de moda.

───────
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(210) M 2022 05529
(151) 12/08/2022
(732) ACUMȘTIU S.R.L., STR. SOLD.

STEFAN SIMION NR. 9, ET. 2 SI
3, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) NEAGU LAURA, STR. ION
CREANGA NR. 11-13, ET. 2,
AP. 5, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SUPER AGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, deodorant de uz uman sau
veterinar, parfumuri uleiuri esențiale, preparate
pentru ras, lotiuni pentru ras, lotiuni după
ras, odorizante, săpunuri, apa de toaleta,
antiperspirante, cosmetice, truse cosmetice,
creme cosmetice, creme cosmetice pentru
ingrijirea pielii, cosmetice pentru copii, lotiuni
pentru par, extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, rujuri, lotiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, machiaje,
preparate pentru ingrijirea unghiilor, preparate
fitocosmetice, șervetele impregnate cu lotiuni
cosmetice, șervetele impregnate cu lotiuni
pentru demachiere, apa de toaleta, preparate
pentru ras, sampoane, preparate pentru
improspatarea respiratiei, betisoare din bumbac
pentru uz cosmetic, preparate depilatoare, gene
si unghii false, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, hârtie abraziva, produse
nemedicinale pentru ingrijirea dinților, preparate
de albire si alte substanțe de spalare, preparate

de curatare, lustruire, degresare, abrazive,
detergenti.
5. Preparate farmaceutice medicale si
veterinare, suplimente dietetice de uz uman si
veterinar, dezinfectanti, plasturi, materiale de
pansat, alimente si băuturi dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), ape minerale pentru scopuri
medicinale, uleiuri medicinale, suplimente
nutritive, apa termala, șervetele impregnate
cu lotiuni farmaceutice, preparate pe bază de
vitamine, plasturi cu vitamine.
14. Bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii, cutii
de bijuterii, metale pretioase, ceasornice si
instrumente de măsurare a timpului.
16. Albume, pungi din hârtie sau plastic pentru
ambalat, carti, cutii din hârtie sau carton, carduri/
cartele, cataloage, plicuri, fluturași publicitari,
reviste, publicații periodice, ziare, agende,
broșuri, hârtie, fotografii, ilustrații, placarde din
hârtie sau carton, postere, carti poștale, felicitări,
publicații tipărite, hârtie de impachetat, hârtie de
ambalat.
24. Textile si înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textile sau plastic,
lenjerii de pat, prosoape.
25. Articole de imbracaminte, incaltaminte si
pentru acoperirea capului, si in special: ghete,
sorturi, cravate, pantaloni, fulare, sandale,
păpuși, halate, casti de baie, slipuri de baie,
costume de baie, imbracaminte pentru plaja,
pantofi pentru plaja, curele (imbracaminte),
berete, saluri, corsaje (lenjerie), cizme, cizme
pentru sporturi, lenjerie de corp, pantaloni
de călărie pentru purtare, caschete, șepci,
imbracaminte, imbracaminte pentru sporturi,
imbracaminte din imitație de piele, îmbrăcăminte
din piele, paltoane, gulere (imbracaminte),
combinezoane (imbracaminte), mansoane/
mansete, imbracaminte pentru cicliști, gulere
detașabile, rochii, capoate, aparatori pentru
urechi, espadrile, veste de pescuit, ghete/pantofi
de fotbal, saci pentru picioare, incaltaminte,
cape de blana, blanuri (imbracaminte),
trenciuri (imbracaminte), galoși, jartiere, mănuși
(imbracaminte), cizmulite, pălării, bentite
(imbracaminte), articole de acoperit capul pentru
purtare, sosete, protecții de calcai pentru
incaltaminte, glugi, cioraparie, jachete, jersee,
uniforme de judo, rochii, pulovere, chimonouri,
uniforme de karate, tricotaje, cizme din dantele,
trusouri pentru copii, egari, jambiere, costume
de gimnastica/balet, uniforme, costume de bal
mascat pălării mânuși, imbracaminte pentru
motociclisti, eșarfe, imbracaminte din latex,
articole de imbracaminte cu protecție solara,
imbracaminte cu led uri incorporate, cravate,
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imbracaminte de strada, salopete, paltoane,
pardesie, jachete, pelerine, mantale, batiste,
căptușeli, poncouri, pijamale, sariuri, panglici,
camasi, pantofi, bocanci de schi, mânuși de
schi, fuste, pantaloni, bonete, masti de somn
papuci, bretele, sosete, branturi, articole sport de
imbracaminte incaltaminte si pentru acoperirea
capului, costume, lenjerie de corp care absoarbe
transpirația, hanorace, tricori, bluze camasi,
jobene, turbane, desuri, veste, imbracaminte
impermeabila, costume de neopren pentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn.
28. Articole si echipamente sportive,
echipamente de gimnastica, echipamente
fitness, bare pentru aparate multifuncționale
de fitness, corzi, mingi pentru fitness, aparate
pentru exerciții fizice, jucării, huse pentru
echipamente sportive, jocuri, obiecte de
divertisment.
29. Carne, peste, păsări de curte si vanat,
extracte din carne, fructe si legume conservate,
congelate uscate si coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, oua, lapte, branza, unt, iaurt si alte
produse lactate, uleiuri si grăsimi alimentare.
30. Preparate din cereale, gustări pe baza de
cereale, suplimente alimentare nutritive, proteine
si suplimente nutriționale pentru consumul
uman, înlocuitori de cafea, batoane energizante.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi energizante,
băuturi sportive bogate in proteine, băuturi
izotonice, sucuri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
managementul, organizarea si administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerț
online si offline in legătură cu: produse de
imbracaminte, produse de incaltaminte, produse
care servesc la acoperirea capului, produse din
piele si imitatie din piele, blanuri, genți, articole
de voiaj, umbrele, articole si echipamente
sportive, textile, lenjerie de uz casnic, ceasuri,
bijuterii, produse cosmetice si de infrumusetare,
produse de parfumerie, produse farmaceutice
medicale si veterinare, produse de hârtie,
carton si articole fabricate din aceste materiale,
produse alimentare, suplimente alimentare,
băuturi nealcoolice, băuturi sportive bogate in
proteine.
38. Furnizarea de mijloace de comunicare
prin bloguri online, furnizarea de forumuri
online, furnizarea de spatii virtuale pentru
discuții, servicii de teleconferinta, servicii de
videoconferinta, servicii de telecomunicații.
39. Furnizarea de consiliere si informații,
inclusiv prin mijloace electronice, cu privire la
calatorii, servicii de rezervări pentru turism si
transport.

41. Servicii educaționale, furnizarea de instruire
si divertisment, activitati sportive si culturale,
transfer de cunoștințe de afaceri si know-
how (training), desfasurarea de evenimente de
divertisment.
43. Furnizarea de informații despre alimente
si bauturi, furnizarea de informatii si consiliere
cu privire la prepararea mancarii, servicii de
restaurant, servicii de cafenea, servicii de cazare
temporara, pensiuni pentru animale.
44. Consiliere in domeniul sanatatii, consiliere,
inclusiv prin mijloace electronice, in domeniul
serviciilor de frumusețe, furnizarea de informații
si sfaturi, inclusiv prin mijloace electronice,
privind nutriția si dieta, servicii de telemedicina,
serviciu de centru de sanatate, servicii
referitoare la grădinărit, design peisagistic,
servicii de medicina alternativa, ingrijirea
animalelor, servicii de saloane de infrumusetare,
îngrijirea sanatatii, consiliere, inclusiv prin
mijloace electronice, in domeniul sanatatii,
manichiura, masaj, servicii medicale clinice,
ingrijire medicala, ingrijire paliativa, fizioterapie,
acupunctura.
45. Servicii de rețele de socializare online,
consultanta in definirea garderobei personale,
planificarea si organizarea ceremoniilor de
nunta, consultanta spirituala, servicii de
astrologie, serviciii de cumpărături personale
pentru terti, servicii de concierge, servicii
furnizate persoanelor fizice legate de
evenimente sociale, servicii de investigații
si supraveghere referitoare la siguranța
persoanelor si securitatea bunurilor, consiliere
si informări, inclusiv prin mijloace electronice cu
privire la moda, servicii de consigliere, inclusiv
prin mijloace electronice, in materie de moda.

───────
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(210) M 2022 05530
(151) 12/08/2022
(732) IZZI KARTING, STR. PRINCIPALA,

NR. 811, CAMERA 1, JUDETUL
SUCEAVA, SAT ILISESTI,
COMUNA ILISESTI, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

IZZI KARTING for
friends, for fun

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.01.15

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de promovare de competiţii şi evenimente
sportive, promovare de produse şi servicii prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice şi băuturi nealcoolice, consiliere
de afaceri privind francizarea de resturante,
administrare a afacerilor pentru restaurante,
promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
şi asocia produsele şi serviciile cu competiţii
sportive.
39. Închiriere de automobile, închiriere de
automobile-caravană, închirierea de automobile
de curse, servicii de rezervare pentru închiriere
de automobile, furnizare de informații referitoare

la automobile pentru închiriere prin intermediul
internetului.
41. Educaţie, organizarea activităţii sportive
de automobilism şi karting, antrenări pentru
competiţii automobilistice (instruire), servicii de
divertisment furnizate la circuite de curse
de maşini, organizare de curse de maşini,
organizare de competiţii recreative, servicii
de formare în materie de pilotaj (instruire),
instruire în domeniul pilotajului, instruire pentru
antrenamentul în circuit, organizare de competiţii
sportive şi evenimente sportive, furnizare de
instalaţii de antrenament pentru curse cu
obstacole, servicii de agrement, formare pentru
şoferi de curse, divertisment de tipul competiţiilor
desfăşurate pe pistă şi pe teren, şcoală de
karting (instruire).

───────
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(210) M 2022 05531
(151) 12/08/2022
(732) CARMINA-CORINA BEDREAGA,

ALEEA NEGOIU NR. 12, SC. 1, ET.
2, AP. 6, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
SEBASTIAN-GABRIEL GOGAN,
STR. PARANG, NR. 5, BL. B1U,
AP. 2A, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 2,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400423, CLUJ, ROMANIA

(540)

TRANSILVANIA ROCK FEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

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

41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de spectacole, organizare de
festivaluri, administrare (organizare) de activități
culturale.

───────

(210) M 2022 05532
(151) 12/08/2022
(732) TEA KING BEVERAGE SRL,

STR. BABA NOVAC NR. 19A, SC.
2, ET. 11, AP. 104, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

KISS TEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 29.01.13; 02.09.08

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

clase:
30. Ceai, mate (ceai), chai (ceai), ceai negru
(ceai englezesc), ceai verde, ceai oolong (ceai
chinezesc), ceai rooibos, ceai instant, ceai
negru, ceai darjeeling, ceai alb, ceai tieguanyin,
ceai galben, ceai fermentat, frunze de ceai, ceai
pentru infuzii, ceai ginseng (insamcha), arome
din ceai, ceai de salvie, ceai de oolong, înlocuitori
de ceai, ceai de ginseng, extracte de ceai, ceai
lapsong souchong, pliculețe de ceai, amestecuri
de ceai, ceai verde japonez, ceai de iasomie,
ceai earl grey, esențe de ceai, ceai de rozmarin,
ceai de ghimbir, ceai de yuzu, ceai fără teină,
ceai de măceșe, ceai de mușețel, ceai de mentă,
ceai de hrișcă, ceai verde instant, ceai alb
instant, ceai negru instant, ceai oolong instant,
ceai de tei, ceaiuri de fructe, ceaiuri cu lapte,
esențe de ceai (nemedicamentoase),
extracte de ceai (nemedicamentoase), ceai cu
gheață (nemedicamentoase), ceai de lămâie
verde, băuturi din ceai nemedicinale,
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ceai de crizanteme (gukhwacha), ceai de
acanthopanax (ogapicha), ceai de ginseng roșu,
ceai din alge kelp, pliculețe de ceai pentru
prepararea de ceaiuri nemedicinale, ceai din
frunze de orz, yerba mate (ceai sud-american),
ceai vândut în vrac (nemedicamentos),
ceai de lotus alb (baengnyeoncha), ceai de
caise asiatice (maesilcha), ceai de goji chinezesc
(gugijacha), amestecuri de pulberi de ceai, ceai
din orez brun prăjit, ceaiuri (nemedicinale) care
conțin lămâie, ceaiuri (nemedicinale) aromate
cu lămâie, ceai fără teină îndulcit cu îndulcitori,
băuturi pe bază de ceai (nemedicamentoase),
ceai din rădăcină de brusture (wooungcha),
ceai de orz prăjit (mugi-cha), preparate aromate
pentru prepararea ceaiurilor nemedicinale, ceai
(nemedicinal) care conține frunze de merișor,
prăjituri pentru ceai cu ciocolată și lapte,
pliculețe de ceai (nu pentru uz medicinal),
ceai (nemedicinal) care conține extracte de
merișor, ceai ambalat (altele decât pentru uz
medicinal), ceai din fructe (nu pentru uz medical),
ceaiuri cu aromă de fructe (nu medicinale),
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
ceai (nemedicinal) care constă în frunze de
merișor, înlocuitori de ceai (altele decât pentru
uz medicinal), ceai (nemedicinal) care constă
în extracte de merișor, ceai instant (altul decât
cel pentru uz medicinal), ceai de iasomie, altele
decât pentru uz medicinal, ceai din orz uscat
cu coajă (mugi-cha), yuja-cha (ceai corean cu
lămâie și miere), ceaiuri aromate (altele decât
cele pentru uz medicinal), ceai aromat din
portocale (altele decât pentru uz medicinal),
băuturi pe bază de ceai cu aromă de fructe,
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de ceai), flori sau frunze pentru utilizare ca
înlocuitori de ceai, ceaiuri din plante, altele decât
cele de uz medicinal, ceai cu aroma de măr
(altele decât pentru uz medicinal), ceai sub
formă de praf de varec sărat (kombu-cha), pudră
instant pentru prepararea ceaiului (alta decât cea
pentru uz medicinal), ceai de iasomie sub formă
de pliculețe, altele decât pentru uz medicinal.
32. Băuturi nealcoolice cu aromă de ceai,
băuturi pe bază de apă care conțin extracte de
ceai, băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu
aromă de ceai.
43. Servicii oferite de ceainării, servicii de
ceainărie.

───────

(210) M 2022 05533
(151) 12/08/2022
(732) RAVI SILVER SRL, ȘOS.

BUCURESTI-URZICENI NR
235, BIROUL NR. 6B, JUD.
ILFOV, AFUMATI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Jungla Urbana

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11

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

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comerț on-line.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2022 05536
(151) 12/08/2022
(732) SIC MODA INDUSTRY SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 8A,
SC. 1, PARTER, AP. SP. COM.2,
JUD. HUNEDOARA, HATEG,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.
2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400423, CLUJ, ROMANIA

(540)

SIC MODA Industry of jewelry

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.17

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

14. Bijuterii, ceasuri.
35. Publicitate, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, administrarea afacerilor comerciale,
servicii de prelucrare de date (lucrări de birou),
servicii de comerț cu bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bijuterii.

───────

(210) M 2022 05537
(151) 12/08/2022
(732) SC SECRET COLOR XMX SRL,

SAT DRAGUTESTI, NR.5, JUD.
GORJ, COMUNA DRAGUTESTI,
GORJ, ROMANIA

(540)

Vanni Couture vanni_couture
www.vannicouture.ro

(531) Clasificare Viena:
02.03.07; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
25. Haine pentru copii, haine de stradă pentru
fete, haine de stradă pentru bărbați, haine din
denim (jachete, pardesie etc.), sarafane (rochii),
rochii de plajă, rochii pentru femei, rochii drepte,
rochii din piele, îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2022 05538
(151) 12/08/2022
(732) AVICARVIL SRL, STR. PRICIPALA

NR. 1, JUD. VALCEA, FRANCESTI,
VALCEA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA
PFA, BD. LACUL TEI NR. 56,
BL.19, SC. B, AP. 52, SECTOR 2,
BUCURESTI, 20392, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.07.03

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

29. Carne și extracte din carne de pui, ouă,
păsări de curte nu vii.

───────

(210) M 2022 05539
(151) 12/08/2022
(732) AVICARVIL SRL, STR. PRICIPALA

NR. 1, JUD. VALCEA, FRANCESTI,
VALCEA, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI, NR. 56, BL.19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCURESTI,
20392, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.07.03

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

29. Carne și extracte din carne de pui, ouă,
păsări de curte nu vii.

───────
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(210) M 2022 05540
(151) 12/08/2022
(732) FUNDATIA IMI PASA, STR.

DRUMUL SABARENI NR. 24-26,
SECTOR 6, SECTOR 6, ROMANIA

(540)

#WeLikeGreen

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.11; 24.17.25; 29.01.11

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

clase:
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 05541
(151) 12/08/2022
(732) DOT SOCIAL MEDIA SRL, STR.

GEORGE GEORGESCU, NR. 40,
SECTOR 4, ROMANIA

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

(540)

SIKS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, suplimente alimentare si
preparate dietetice, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru animale, dezinfectanți și antiseptice,
produse pentru igiena feminină, 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
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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, bumbac absorbant/vată
absorbantă, suplimente dietetice pe bază
de acai pudră, acaricide, acetaţi pentru
scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
aconitină, plasturi adezivi/leucoplasturi, benzi
adezive pentru scopuri medicale/leucoplasturi
pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanţi pentru scopuri
medicale, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, suplimente
dietetice pe bază de albumină, alimente
albuminoase pentru scopuri medicale, preparate
albuminoase pentru scopuri medicale, alcool
pentru scopuri farmaceutice, aldehide pentru
scopuri farmaceutice, algicide, suplimente
dietetice pe bază de alginat, alginaţi pentru
scopuri farmaceutice, ioduri alcaline pentru

scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, aliaje din metale preţioase pentru uz
stomatologic, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi/scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut pentru
scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut pentru
scopuri farmaceutice, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale şi ortopedice, bulioane
pentru culturi bacteriologice/medii pentru culturi
bacteriologice / medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutice, lemn de cedru destinat
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utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice
pentru tratarea mucegaiului, preparate chimice
pentru tratarea mălurii/preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri

medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, plasturi pentru
ochi de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul pentru scopuri
medicale, fermenţi pentru scopuri farmaceutice,
cutii de prim-ajutor, umplute, truse de prim
ajutor de uz casnic, truse portabile de
medicamente, faină de peşte pentru scopuri
farmaceutice, făină pentru scopuri farmaceutice/
făină nerafinată pentru scopuri farmaceutice,
flori de sulf pentru scopuri farmaceutice,
hârtie pentru prinderea insectelor zburătoare,
lipici pentru insectele zburătoare/adezivi
pentru prinderea insectelor, preparate pentru
distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluşi, aldehidă formică pentru scopuri
farmaceutice, alimente uscate prin îngheţare
adaptate pentru scopuri medicale/alimente,
liofilizate adaptate pentru scopuri medicale,
carne uscată prin îngheţare adaptată pentru
scopuri medicale/carne liofilizată, adaptată
pentru scopuri medicale, unguent pentru
degerături de uz farmaceutic, beţe de afumare/
pastile de afumare, preparate de afumare
pentru scopuri medicale, fungicide, acid galic
pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta pentru
scopuri medicale, gaze pentru scopuri medicale,
tifon pentru pansamente, gelatină pentru
scopuri medicale, genţiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfaţi, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobină, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide/preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
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cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi
lactici pentru scopuri farmaceutice, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază

de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi
cu muştar/cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele pentru schimbarea
bebeluşului, de unică folosință, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică., scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureţi contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie/
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar/hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porţelan pentru proteze
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dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, produse medicinale
pentru îngrijirea gurii, ceaiuri de slăbit de uz
medical, bandaje și plasturi medicali, pudră
de cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de propolis, suplimente
dietetice proteice, suplimente proteice pentru
animale, purgative/laxative, pulbere de piretru,
quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, chinchină pentru scopuri medicale/
chinină pentru scopuri medicale, substanţe
radioactive pentru scopuri medicale, substanţe
de contract utilizate în radiologie pentru
scopuri medicale, radiu pentru scopuri medicale,
otravă pentru şobolani, hârtie indicatoare pentru
scopuri medicale, hârtie indicatoare pentru
scopuri veterinare, preparate pentru reducerea
activităţii sexuale, produse rehidratante, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, remedii naturale și farmaceutice,
repelenţi pentru câini, rădăcini de rubarbă
pentru scopuri farmaceutice, lăptişor de
matcă pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de lăptişor de matcă,
cauciuc pentru uz stomatologic, săruri pentru
băi cu apă minerală, săruri pentru scopuri
medicale, chiloţi sanitari/lenjerie intimă pentru
menstruaţie, absorbante sanitare/tampoane
pentru menstruaţie, prosoape sanitare/şerveţele
sanitare/absorbante sanitare, salcie pentru
scopuri medicale, gulere pentru scopuri
chirurgicale, apă de mare pentru băi
medicinale, sedative/tranchilizante, fluid seminal
pentru inseminare artificială, medicamente
seroterapeutice, seruri, lubrifianţi sexuali
personali, geluri pentru stimulare sexuală,
sicativi (agenţi de uscare) pentru scopuri
medicale, pastile de slăbit, preparate pentru
exterminarea melcilor, săruri mirositoare, ierburi
de fumat pentru scopuri medicale, săruri de
sodiu pentru scopuri medicale, preparate pentru
sterilizarea solului, solvenţi pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi, soporifice, amidon pentru
uz dietetic sau famaceutic, celule stem pentru
scopuri medicale, celule stem pentru scopuri
veterinare, preparate de sterilizare, steroizi, beţe
de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), beţe de
sulf (dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,

preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge/
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
picături cu vitamine, bureţi cicatrizanţi, vată
pentru scopuri medicale, creioane împotriva
negilor, suplimente dietetice pe bază de germeni
de grâu, drojdie pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de drojdie, spirale
antițânțari, substanțe antimucegai, preparate
pentru igienizarea aerului, pansamente.
12. Vehicule și mijloace de transport, 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 frână 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,
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, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coşuri adaptate pentru
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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 mașini, huse pentru
roata de rezervă/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, huse protectoare ajustabile
pentru vehicule, organizatoare de interior pentru
vehicule, huse de scaune ajustabile, deflectoare
de vânt pentru vehicule, senzori de parcare,
petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, transportoare aeriene,
aparate, maşini şi dispozitive aeronautice,
avioane, vehicule aeriene, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), vehicule cu pernă
de aer, airbag-uri (dispozitive de siguranţă
pentru automobile), aeronave, dirijabile/baloane
dirijabile, ambulanţe, avioane amfibii, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule/dispozitive contra
orbirii pentru vehicule, lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme

antifurt pentru vehicule, vehicule blindate,
scrumiere pentru automobile, capote de
automobile, lanţuri de automobile, şasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, vehicule subacvatice autonome
pentru cercetările pe fundul mării, fusuri
de osie, osii pentru vehicule, saci adaptaţi
pentru cărucioare, contragreutăţi pentru roţile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată,
barje, coşuri adaptate pentru biciclete, burdufuri
pentru autobuzele articulate, cricuri de bicicletă,
lanţuri de bicicletă, ghidoane de bicicletă,
anvelope de bicicletă, frâne de bicicletă,
apărătoare de noroi pentru bicicletă, manivele
de bicicletă, motoare de bicicletă, pedale de
bicicletă, roţi de bicicletă, şei de bicicletă,
cadre de bicicletă, sonerii de bicicletă, remorci
pentru bicicletă, cărucioare pentru animale
de companie, camioane dotate cu funcție de
macara, drone de livrare, elicoptere de mici
dimensiuni, comandate de la distanță, pentru
obținere de imagini, giroplan, elicoptere, scutere
cu autobalans, scutere electrice cu autobalans,
monocicluri cu autobalans, clipsuri pentru capota
vehiculelor/clipsuri pentru capota vehiculelor,
anvelope pentru utilaje de deszăpezire, clopote
de scufundare, suporturi de pahare pentru
vehicule, biciclete, biciclete electrice, căngi
pentru ambarcaţiuni, ambarcaţiuni, caroserii
de vehicule, boghiuri pentru vagoanele de
care ferată, garnituri de frână pentru vehicule,
saboţi de frână pentru vehicule, segmenţi
de frână pentru vehicule, plăcuţe de frână
pentru autovehicule, discuri de frână pentru
vehicule, frâne pentru vehicule, amortizoare
pentru materialele rulante feroviare, bări
de protecţie pentru automobile, aparate şi
instalaţii de transport pe cablu, chesoane
(vehicule), drone aparate de filmat/drone
aparate de fotografiat, maşini de camping/
case mobile, canoe, capace pentru rezervoarele
de combustibil ale vehiculelor, rulote, cabine
pentru instalaţiile de transport pe cablu, maşini/
autoturisme/automobile, cărucioare de transport,
carcase pentru anvelopele pneumatice/carcase
pentru anvelopele pneumatice, rotile pentru
cărucioare (vehicule)/rotile pentru cărucioarele
de transport, vagonete de transportat oala
de turnare/cărucioare de transportat oala de
turnare, telescaune, brichete pentru automobile,
circuite hidraulice pentru vehicule, drone civile,
cărucioare de curăţenie, tacheţi (nautică),
clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor auto
în caroserie, ambraiaje pentru vehiculele
terestre, betoniere, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
cuplaje pentru vehiculele terestre, huse
pentru volanul vehiculului, cartere pentru
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componentele vehiculelor terestre, altele decât
pentru motoare, gruie pentru ambarcaţiuni,
triciclete pentru livrări / tricicluri de transport,
vagoane-restaurant, mecanisme de decuplare
pentru ambarcaţiuni, uşi pentru vehicule,
dragi (ambarcaţiuni), protecţii pentru roţile de
bicicletă, maşini fără şofer (maşini autonome)/
mașini autonome, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, lanţuri de acţionare pentru
vehiculele terestre, scaune de catapultare
pentru aeronave, lagăre de motor pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, tranchete (din cauciuc) pentru nave,
feriboturi, cărucioare de pescuit, bandaje pentru
roţile de cale ferată, saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioare/saci de iarnă adaptaţi pentru
cărucioarele de copii, elevatoare cu furcă,
roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre,
funiculare, coşuri de fum pentru nave, coşuri
de fum pentru locomotive, cutii de viteze
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acţionare pentru vehiculele terestre, angrenaje
pentru biciclete, maşinuţe de golf (vehicule),
cărucioare de manipulare, tetiere pentru
scaunele vehiculului, ştergătoare de faruri,
capote pentru motoarele vehiculelor, capote
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
cărucioare pentru furtun, baloane cu aer
cald, capace pentru butucul roţii, butuci
pentru roţile vehiculului, butuci pentru roţile
de bicicletă, hidroavioane, pasarele înclinate
pentru ambarcaţiuni, motoare cu reacţie pentru
vehiculele terestre, sănii, şalupe, locomotive,
autocamioane/camioane, piuliţe pentru roţile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbagaj pentru vehicule, catarge pentru
ambarcaţiuni, vehicule militare de transport,
drone militare, roţi de cărucioare miniere,
vagonete de mină, scutere de mobilitate,
mopeduri, autobuze, autocare, scutere,
automobile de curse, cricuri de motocicletă,
şei de motocicletă, lanţuri de motocicletă,
cadre de motocicletă, ghidoane de motocicletă,
motoare de motocicletă, motociclete, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, vâsle, padele pentru
canoe, coşuri adaptate pentru motociclete,
paraşute, pontoane, hublouri, cărucioare pentru
copii, mecanisme de propulsie pentru vehiculele
terestre, pompe pentru anvelopele de bicletă,
trotinete (vehicule), huse pentru cărucioarele
de copii, copertine pentru cărucioarele de
copii, plase împotriva ţânţarilor adaptate pentru
cărucioarele de copii, cărucioare de copii,
cuplaje de căle ferată, vagoane de cale
ferată, oglinzi retrovizoare, angrenaje reductoare
pentru vehiculele terestre, vehicule frigorifice,

vagoane frigorifice de cale ferată, vehicule
cu comandă de la distanţă, altele decât
jucăriile, vehicule pentru cercetări subacvatice
acţionate de la distanţă, truse de scule pentru
repararea camerelor de aer, sănii de salvare,
alarme de marşarier pentru vehicule, jante
pentru roţi de bicicletă, jante pentru roţi de
vehicule, maşini robotizate, carucioare tip cuşcă
cu role, material rulant pentru căile ferate
funiculare, material rulant pentru căile ferate,
furcheţi/dame (de ramă), camioane pentru
transportul gunoiului, cârme, huse pentru şeile
bicletelor, huse pentru şeile motocicletelor, genţi
de şa adaptate pentru biciclete, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, elice
pentru ambarcaţiuni, elice, elice (propulsoare)
pentru nave, vâsle/rame, huse de scaun
pentru vehicule, hamuri de siguranţă pentru
scaunele vehiculului, coci de nave, nave,
amortizoare de şocuri cu arc pentru vehicule,
amortizoare de şocuri pentru automobile,
cărucioare de cumpărături, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maşini, teleschiuri,
cuşete de dormit pentru vehicule, cuşete
de dormit, sănii (vehicule), sănii cu motor,
anvelope solide pentru roţile vehiculului, vehicule
spaţiale, huse pentru roata de rezervă/huse
pentru anvelope de rezervă, vergi de navă,
spiţe pentru anvelope, spoilere pentru vehicule,
cleme de spiţe pentru roţi, spiţe pentru
roţile de bicicletă, maşini sport, autocisterne
pentru stropit, transmisii de comandă pentru
nave, volane pentru vehicule, parasolare
adaptate pentru automobile, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicătoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), teleferice (telecabine)/cabine de
funicular, camioane basculante, vagonete
basculante, coaste de lemn (cadre) pentru
nave, bene basculante pentru autocamioane/
bene basculante pentru camioane, dispozitive de
basculare (componente ale vagoanelor de cale
ferată), convertizoare ale cuplului de torsiune
pentru vehiculele terestre, bare de torsiune
pentru vehicule, autocamioane de tractare/
autocamioane de depanare pentru transport,
tractoare, sisteme de tractare pentru vehicule,
remorci (vehicule), remorci pentru transportarea
bicicletelor, tramvaie, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor)/benzi de rulare pentru vehicule (role
şenile), benzi de rulare pentru reşaparea
anvelopelor, triciclete, cărucioare/drezine de
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mână, anvelope fără cameră pentru biciclete,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
camere de aer pentru anvelopele de bicicletă,
turbine pentru vehiculele terestre, cărucioare
cu două roţi/cărucioare de bagaje/cărucioare
de magazie, inserţii de anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculului, anvelope pneumatice,
şasiuri pentru vehicule, tapiţerii pentru vehicule,
supape pentru anvelopele vehiculului, autodube
(vehicule), roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scări pentru vehicule, spiţe
pentru roţile vehiculului, arcuri de suspensie
pentru vehicule, scaune de vehicule, huse pentru
vehicule, manşe de comandă pentru vehicule,
vehicule electrice, vehicule de deplasare pe
uscat, în aer, pe apă sau pe calea ferată, vehicule
acvatice, roabe, scaune cu rotile, geamuri
pentru vehicule, parbrize, ştergătoare de parbriz,
iahturi, hamuri de siguranță pentru copii, pentru
mașină, huse adaptate pentru biciclete, huse
adaptate pentru camionete, huse adaptate
pentru motociclete, huse adaptate pentru
vehicule, lanțuri antiderapante, dispozitive și
echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, roți și pneuri și șenile
pentru vehicule, cărucioare acționate manual și
furgoane, scutere electrice, trotinete electrice,
motoare pentru vehicule terestre.
13. Arme și muniție, substanțe explozive
și dispozitive, altele decât armele, acetil-
nitroceluloză, pistoale cu aer comprimat (arme),
explozivi pe bază de azotat de amoniu,
muniţie, muniţie pentru armele de foc, arme
de foc de artilerie (tunuri), arme balistice/
rachete balistice, curele adaptate pentru muniţie,
focuri bengale, culate ale armelor de foc,
tunuri, tuburi de cartuşe, aparate pentru
încărcarea cartuşelor, cartuşiere, cartuşe, perii
de curăţat armele de foc, capsule detonante,
fitile detonante pentru explozivi/fitile de amorsare
pentru explozivi, capse detonante, altele
decât jucăriile, detonatoare, dinamită, cartuşe
explozive, pulberi explozive, explozivi, aparate
pentru umplerea curelelor cu cartuşe, centuri
de muniţie pentru arme de foc automate, arme
de foc, pocnitori, artificii, platforme de tragere,
pistoale de semnalizare, semnale fonice de
ceaţă, explozive, fitile pentru explozivi, pentru
utilizare în mine, fitile pentru explozivi, afeturi
de tun (artilerie), fulmicoton/pirozilină, praf de
puşcă, mitraliere, paturi de puşcă, arme de
foc de vânătoare/arme de tir sportiv, alice
de plumb pentru vânătoare, arme automate,
amortizoare de zgomot pentru arme, pistoale
(arme), cornuri de praf de puşcă, amorse
(fitile), substanţe piroforice, produse pirotehnice,
facle de semnalizare, explozive sau pirotehnice,
revolvere, ţevi de puşcă/ţevi de armă, cutii pentru

puşti/cutii pentru arme, puşti/carabine, curele
de umăr pentru arme/banduliere pentru arme,
arme de mână (arme de foc), oglinzi de ochire
pentru arme şi puşti/oglinzi de ochire pentru
arme/oglinzi de, ochire pentru puşti, dispozitive
de ochire, altele decât lunetele de vizare, pentru
armele de foc, dispozitive de ochire, altele decât
lunetele de vizare, pentru artilerie, rachete de
semnalizare, spray-uri utilizate pentru protecţia
personală/spray-uri utilizate pentru protecţia
personală, tancuri, arme cu gaze lacrimogene,
torpile, piedică a trăgaciului pentru arme şi
puşti/gardă a trăgaciului pentru puşti, puncte de
pivotare pentru armele grele, suporturi, tocuri,
încărcătoare și cartușe pentru arme și muniție.
15. Accesorii muzicale, instrumente muzicale,
accesorii muzicale, respectiv: corzi, ancii,
cheiţe (de acordare) şi pedale pentru,
instrumente muzicale, acordeoane, cimpoaie,
balalaici (instrumente muzicale cu corzi), fluiere
din bambus, bandoneoane, banjouri, flaşnete,
basuri (instrumente muzicale), burdufuri
pentru instrumentele muzicale, şuruburi de
arcuş pentru instrumentele muzicale, arcuşuri
pentru instrumentele muzicale, căluşuri pentru
instrumentele muzicale, buciume (trompete),
cariloane (instrumente muzicale), cutii pentru
instrumentele muzicale, castaniete, cutguturi
pentru instrumentele muzicale, suporturi de
bărbie pentru viori, clarinete, goarne, kalimba,
colofoniu pentru instrumentele muzicale cu
corzi/sacâz pentru instrumentele muzicale cu
corzi, concertine, baghete de dirijori, cornete
(instrumente muzicale), cimbale, contrabasuri,
feţe de tobe/feţe pentru tobe, tobe (instrumente
muzicale), beţe pentru tobe, instrumente
muzicale electroncie, flaute, gonguri, chitări,
clopoţei (instrumente muzicale), muzicuţe,
armonii, corzi de harpă, harpe, pălării cu clopoţei
(instrumente muzicale), cornuri (instrumente
muzicale), păr de cal pentru arcuşuri
pentru instrumentele muzicale, huqin (viori
chinezeşt), regulatoare de intensitate pentru
pianele mecanice, harpa evreiască (instrumente
muzicale), cadre de timpan, timpane, claviaturi
pentru instrumentele muzicale, clape pentru
instrumentele muzicale, lire, mandoline, claviete,
muştiucuri pentru instrumentele muzicale,
benzi de hârtie pentru instrumentele muzicale
mecanice (pianolă), pupitre pentru partituri,
sintetizatoare, cutii muzicale, surdine pentru
instrumentele muzicale/amortizoare (de sunet)
pentru instrumentele muzicale, oboaie, ocarine,
orgi, pedale pentru instrumentele muzicale,
cheiţe (de acordare) pentru instrumentele
muzicale, benzi de hârtie perforată (pentru
instrumentele muzicale mecanice), claviaturi
de pian, corzi de pian, clape de pian,
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piane, pipa (chitări chinezeşti), plectre/pene
pentru instrumentele cu corzi, ancii, tobe
robotice, valize pentru instrumente muzicale,
corzi pentru instrumente muzicale, saxofoane,
sheng (instrumente de suflat chinezeşti),
stative pentru instrumentele muzicale, baghete
pentru arcuşuri pentru instrumentele muzicale,
instrumente muzicale cu corzi, corzi pentru
instrumentele muzicale, suona (trompete
chinezeşti), tamburine, tam-tamuri, triunghiuri
(instrumente muzicale), tromboane, trompete,
ciocănele de acordare, diapazoane, dispozitive
de întors paginile pentru partituri, valve pentru
instrumentele muzicale, viole, viori, tuburi sonore
pentru orgi, xilofoane, ţitere, aparate muzicale
electronice controlate prin computer, aparate
muzicale electronice pentru acompaniament,
aparate și instrumente electronice de muzică,
instrumente cu claviatură, instrumente cu
coarde, instrumente de suflat, instrumente cu
percuție, baghete de dirijor.
22. Fibre textile brute și înlocuitori, frânghii,
șnururi, curele și benzi, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare și protecții neadaptate,
materiale pentru umplere și capitonare, plase,
sacoșe și saci pentru împachetare, depozitare
și transport, vele, păr de animale, plase
pentru hrănirea animalelor/pentru fân, copertine
din materiale textile, copertine din materiale
sintetice, pungi (plicuri, săculeţi) din material
textil, pentru ambalat, aţă de legare, nemetalică,
pentru uz agricol, legături, nemetalice, saci
pentru cadavre, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice, păr
de cămilă, pânze pentru vele, frânghii pentru
tractarea maşinii, fibre de carbon pentru utilizare
la produsele textile, lână cardată, fibră din
nucă de cocos, coconi, lână pieptănată, cabluri
pentru atârnarea tablourilor, bumbac brut, câlţi
de bumbac, deşeuri de bumbac (smocuri) pentru
căptuşire şi umplutură, prelate pentru camuflaj,
puf (pene), cearşafuri pentru acoperit împotriva
prafului/cârpe de protecţie pentru podele sau
mobilă, puf de eider, iarbă esparto, pene
pentru pilote, pene pentru capitonare, materiale
textile fibroase brute, garnituri fibroase pentru
nave, plase de pescuit, lână organică, smocuri
(umplutură), fibre de sticlă pentru utilizare
la produsele textile, ierburi pentru capitonare,
hamace, fibre de cânepă, benzi din cânepă, saci
pentru rufe murdare, păr de cal, iută, capoc,
benzi cu bride pentru jaluzelele veneţiene/benzi
cu bride sau panglici din material textil pentru
jaluzelele veneţiene, liber, pânză brută de in
(in), puf de bumbac, saci poştali, saci din plasă
pentru spălarea rufelor, ţarcuri din plasă pentru

creşterea peştilor, plase de camuflaj, năvoade,
jaluzele exterioare din material textil, materiale
pentru ambalare (amortizare, umplutură), nu din
cauciuc, plastic, hârtie sau carton, sfori pentru
ambalare, frânghii pentru ambalare, materiale
de căptuşire, nu din cauciuc, plastic, hârtie
sau carton/umplere, nu din cauciuc, plastic,
hârtie sau carton, păr de porc, fibre de plastic
pentru utilizare la produsele textile, taliane,
rafie, fibră de ramie, scări de frânghie, frânghii,
nemetalice, frânghii, saci pentru transportul şi
depozitarea materialelor în vrac, pânze cu rol
de paraşută pentru ski sailing, coarde pentru
ridicarea geamurilor, rumeguş, fire din deşeuri
de mătase (deşeuri de mătase brută)/deşeuri
de mătase, alge marine pentru umpluturi, sfori
pentru legat snopi, lână de tunsoare, mătase
brută, ghemotoace de mătase, sisal, chingi,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
laţuri (plase), benzi, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor/curele, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, paie pentru
capitonare, împletituri din paie pentru sticle/
învelitori din paie pentru sticle/ambalaje, din
paie, pentru sticle, sfori, benzi pentru legat via,
prelate, corturi și acoperitoare neadaptate, fibre
textile, fire, nemetalice, pentru împachetare sau
legare, câlţi, sfori din hârtie, sfori pentru plase,
lână pentru capitonare (umplutură), prelate
pentru vehicule, neformate, fibre de sticlă din
siliciu pentru utilizare la produsele textile, vată
pentru filtrare, vată pentru capitonare şi de
umplutură, capete de ceară, sfoară pentru
bici, aşchii de lemn, lână de lemn, smocuri
de lână, lână tratată sau brută, benzi pentru
împachetare sau legare, nemetalice, plase
comerciale, plase de pescuit, plase de grădină,
plase pentru umbrit, prelate pentru vehicule
neajustate, copertine de pânză, acoperitoare de
genul prelatelor, corzi pentru alpinism, coliere din
plastic de uz casnic, curele nemetalice pentru
manevrarea încărcăturilor.
23. Ațe și fire, fire, fire sub formă de şnur, aţe
şi fire de nucă de cocos, aţe şi fire de bumbac,
aţe şi fire filate, aţe şi fire elastice pentru utilizare
la produsele textile, aţe şi fire pentru broderie,
fire din fibră de sticlă pentru utilizare la produsele
textile, aţe şi fire de cânepă, aţe şi fire de iută, aţe
şi fire de in, aţe şi fire de mătase artificială, fire
de cauciuc pentru utilizare la produsele textile,
aţe şi fire pentru cusut, aţe şi fire de mătase,
bumbac tors, benzi elastice de fibre sintetice de
uz textil, aţe şi fire toarse, lână toarsă/pieptănată,
mătase toarsă, fir metalic pentru broderie, fire
din material plastic pentru utilizare la produsele
textile, aţe şi fire de lână, aţe/fire.
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24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material
textil, ţesături adezive care se aplică utilizând
căldura, steguleţe pentru bebeluşi, banere din
material textil sau plastic, textile pentru baie,
exceptând îmbrăcămintea, mănuşi de baie,
huse pentru pat/cearşafuri/cuverturi (cearşafuri)/
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, pânză pentru masa de biliard,
pături pentru animalele de gospodărie, ţesătură
pentru site, brocart, vatir, pânză pentru steaguri
din material textile sau plastic, stambă, pânze
pentru goblenuri sau pentru brodat, pânză
de tifon, ţesături sub formă de şnur, şeviot
(ţesătură), ţesătură, cârpe pentru demachiere,
suporturi de pahare din material textil, apărători
laterale pentru pătuţurile de copii (lenjerie de
pat), pânze de bumbac, huse (detaşabile)
pentru mobilă/huse detaşabile pentru mobilă,
huse pentru pernele de divan, crep (ţesătură),
crepon, suporturi pentru draperii din material
textil, draperii din material textil sau plastic,
damasc, pânze pentru schimbarea scutecelor
pentru bebeluşi, scutece din pânză, perdele
pentru uşi, stofă pentru covoare, plăpumi de
puf (cuverturi de pat), material elastic ţesut,
ţesătură din esparto, pânză, impermeabilă la
gaze, pentru baloanele de zbor, pânză care
imită pielea animalelor, pânză, pânză pentru
încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă din material textil,
fetru, ţesături din fibră de sticlă pentru uz
pentru utilizare la produsele textile, materiale
textile de filtrare, steaguri din material textil
sau plastic, flanel (ţesătură), molton (pânză),
huse din plastic pentru mobilă/huse din plastic
pentru mobilă, huse din material textil pentru
mobilă, finet/barhet, tifon (ţesătură), cârpe pentru
şters paharele (prosoape de bucătărie), pânză
cauciucată, alta decât cea pentru papetărie,
ţesătură din păr (pânză de sac), batiste
din material textil, căptuşeli pentru pălării,
din material textil, dintr-o bucată, pânză de
cânepă, ţesătură de cânepă, lenjerie de uz
casnic, jerseu (ţesătură), pânză de iută, ţesătură
tricotată, etichete din material textil, pânze
pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de corp,
ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
căptuşeli (textile), marabu (ţesătură), huse
pentru saltele, moleschin (ţesătură), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă/transparente, materiale textile
neţesute, muşama utilizată ca faţă de masă,
dosuri de perne, feţe de perne, suporturi
pentru farfurie din material textil, materiale
plastice (înlocuitoare de ţesături), ţesătură de
stambă imprimată, pături imprimate din material

textil, ţesătură de ramie, ţesătură de mătase
artificială, cearşafuri (textile), perdele de duş
din material textil sau plastic, giulgiuri, ţesături
de mătase pentru imprimarea de modele,
mătase (ţesătură), căptuşeli pentru sacii de
dormit, saci de dormit pentru bebeluşi, saci
de dormit, traverse de masă, nu din hârtie,
garnituri de masă, nu din hârtie, şerveţele de
masă din material textil, feţe de masă, nu din
hârtie, protecţii pentru masă din material textil,
tafta (ţesătură), material textil, faţă (lenjerie),
feţe (huse pentru saltele), huse ajustabile
pentru capace de wc, prosoape din material
textil, pânze imprimate pentru broderie/pânză
imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, carpete
textile agăţate pe pereţi/tapiserie (carpete
agăţate pe pereţi), din material textil, pânză de
lână/ţesătură de lână, zefir (ţesătură), materiale
impermeabile, huse pentru mobilă, draperii,
decorațiuni de perete, lenjerie, produse textile
pentru bucătărie și masă, lenjerie de pat și pături,
materiale textile pentru baie.
27. Decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
gazon artificial, covoraşe de baie, substrat
de covor, covoare pentru automobile/covoare
pentru automobile, covoare/carpete, carpete
agăţate pe pereţi, nu din material textil, covoraşe
de intrare, învelitori de pardoseală, protecţii
pentru pardoseli, rezistente la foc, pentru
şeminee şi grătare, covoare pentru gimnastică/
saltele pentru gimnastică, linoleum, covoraşe/
preşuri, covoare din frânghii împletite pentru
pârtiile de schi, covoare antiderapante, covoare
din stuf, tapet din material textil, învelitori de
pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru yoga,
covoare de cauciuc, saltele gimnastica, preșuri
și covoare de mașină, tapet cu efect vizual 3D,
tapete de plastic, straturi suport antiaderente,
straturi de uzură din cauciuc pentru pardoseli,
covoare, carpete și preșuri.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de cofetărie înghețate) și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, cereale
procesate, amidon și produse din acestea,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi duci, produse
apicole, respectiv: miere, propolis/clei de albine
de uz alimentar, pastă de migdale, produse
de cofetărie cu migdale, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
cafea artificială, praf de copt, sodă alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit)/bicarbonat
de sodiu pentru gătit (sodă alimentară), baozi,
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făină de orz, mix pentru clătite sărate, făină
de fasole, oţet din bere, bibimbap (orez
amestecat cu legume şi carne de vită), agenţi
de legare pentru îngheţată, biscuiţi/fursecuri,
pâine, chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet),
hrişcă, procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle
dulci, burritos, pudră de tort, cocă de tort/
aluat de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat , gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome de
cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi
pe bază de cafea, condimente, produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de crăciun,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahar, sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină
de porumb/făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartar de uz culinar, crutoane,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca

produs alimentar, aditivi pe bază de gluten pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), şroturi
pentru consum uman, halva, glazură pentru
şuncă, batoane de cereale bogate în proteine,
hominy (boabe de porumb uscate şi tratate),
făină din boabe de porumb uscate şi tratate
(hominy), miere, sandvişuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, îngheţată, gheaţă,
naturala sau artificială, gheaţă pentru băuturile
răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai cu gheaţă,
gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele medicinale,
orez instant, jiaozi, ketchup (sos), clătite kimchi,
ferment, seminţe de in pentru uz culinar
(asezonare), lemn dulce (produse de cofetărie),
lipii pe bază de cartofi, dropsuri (produse
de cofetărie )/pastile (produse de cofetărie),
macaroane, macarons, biscuiţi cu malţ, extract
de malţ alimentar, malţ pentru consum uman,
maltoză, sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, marinate, marţipan, maioneză, făină
nerafinată/făină , plăcinte cu carne, agenţi de
frăgezire a cărnii, pentru uz casnic, sosuri
pentru carne, usturoi mărunţit (condiment),
mentă pentru produse de cofetărie, mentă pentru
împrospătarea respiraţiei, glazură oglindă,
melasă alimentară, musli, făină de muştar,
muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, noodles, făini de nuci,
nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază de
ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri, zahăr
de palmier, clătite, hârtie comestibilă, paste, sos
pentru paste, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, pâtés
en croûte (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, pelmeni, piper, bomboane metolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis/clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez
pentru uz culinar, hârtie de orez comestibilă,
gustări pe bază de orez, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de cafea,
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umplute, apă de flori de portocal pentru scopuri
culinare, înghețate pe băț, laptisor de matca,
nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), făină de soia, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (produse de cofetărie), preparate
pentru întărirea frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză), tacos, tapioca, făină
de tapioca, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos de roşii, tortillas, turmeric, tăiţei udon,
pâine nedospită, cafea neprăjită, arome de
vanilie pentru uz culinar, vanilină (substituent
pentru vanilie), preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, vermicelli, oţet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu
pentru consum uman, drojdie, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), înghețate și
dulciuri, prăjitură cu pâine, pâine, produse
de cofetărie congelate, produse de brutărie,
praline cu napolitană, specialități de patiserie,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), deserturi, batoane de cereale și
batoane energizante, cereale pentru micul dejun,
terci și griș.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, alge,
neprocesate, pentru consum uman sau animal,
algarovilla pentru consum animal, migdale
(fructe), plante de aloe vera, anşoa, viu,
hrană pentru animale, preparate pentru
îngrăşarea animalelor / preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat (aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fruncte proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, deşeuri
distilate pentru consum animal, biscuiţi pentru
câini, borhot, preparate pentru păsările ouătoare,

ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre de peşte,
peşte, viu, făină de peşte pentru consum
animal, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori / bulbi, flori, naturale, flori,
uscate, pentru decorare, nutreţ / hrană pentru
animale / furaj, fructe, proaspete, reziduuri
de fructe (tescovină) / tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu, nuci
de cola, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, seminţe de in comestibile, neprocesate,
aşternut pentru animale, aşternut de turbă,
homari, vii, boabe de roşcove, în formă brută,
porumb, turtă de porumb pentru vite, malţ
pentru fabricarea berii şi distilare, terci pentru
îngrăşarea animalelor, făină pentru animale,
animale de menajerie, spori de ciuperci pentru
înmulţire, ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici,
nuci, neprocesate, moluşte, vii, momeală de
pescuit uscată prin înghețare, flori comestibile,
proaspete, ghimber, proaspăt, babe de soya,
proaspete, plante de cannabis, cannabis,
neprocesat, ovăz, turtă de oleaginoase /
turtă pentru vite, măsline, proaspete, ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii,
arbori de palmier, palmieri (frunzele arborelui
de palmier), făină de arahide pentru animale,
turtă de arahide pentru animale, arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante),
hrană pentru animalele de companie, conuri
de pin, plante, plante, uscate, pentru decorare,
polen (materie primă), cartofi, proaspeţi, păsări
de curte, vii, quinoa, neprocesată, turtă de
rapiţă pentru vite, reziduuri din cazan, după
distilare, rubarbă, proaspătă, făină de orez
pentru furaje, orez, neprocesat, rădăcini pentru
consum animal, tufe de trandafiri, plută brută,
secară, somon, viu, sare pentru vite, hârtie de
culoare nisipului (aşternut) pentru animalele de
companie, sardine, vii, castraveţi de mare, vii,
seminţe germinate pentru uz botanic, răsaduri,
seminţe pentru plantare / seminţe de plante,
susan comestibil, neprocesat, arbuşti / tufe, ouă
de viermi de mătase, viermi de mătase, spanac,
proaspăt, languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ
de grajd pentru animale, strat de protecţie din
paie, aşternut din paie, paie (furaje), furaje
pentru fortifierea organismului animal, trestie
de zahăr, ştiuleţi de porumb dulce neprocesat
(decojiţi sau întregi), arbori, trufe, proaspete,
trunchiuri de arbori, ton, viu, turbă, naturală /
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gazon, cherestea brută, cherestea netăiată,
dovlecei, proaspeţi, legume, proaspete, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, aşchii de lemn pentru fabricarea
celulozei de lemn, coroane din flori naturale,
drojdie pentru consum animal

───────

(210) M 2022 05542
(151) 12/08/2022
(732) VLĂDUCĂ MARGHILOMAN

IRINA, STR. DRAGOŞ VODĂ
NR.17, ET. 2+3, AP.B8, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Cafea Marghiloman
savoare și parfum de viață

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 11.03.04

(591) Culori revendicate:negru, maro, galben,
gri, alb

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

30. Amestecuri de cafea, amestecuri de cafea
de malț cu cacao, amestecuri de cafea de

malț cu cafea, amestecuri de cafea și cicoare,
amestecuri de cafea și malț, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de extracte de cafea de malț cu cafea, cafea,
cafea aromată, cafea cu ciocolată, cafea cu
gheață, cafea de malț, cafea decafeinizată,
cafea gata preparată, cafea liofilizată, cafea
măcinată, cafea preparată și băuturi pe bază
de cafea, cafea sintetică, cafea solubilă, cafea
verde, capsule de cafea, umplute, esențe de
cafea, cu exceptia esentelor eterice si a uleiurilor
esentiale, esență de cafea, pungi de cafea,
umplute.
43. Servicii de cafenea.

───────

(210) M 2022 05543
(151) 12/08/2022
(732) EDAR BET SRL, STR. GEORGE

GEORGESCU, NR.40, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

EDAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, suplimente alimentare si
preparate dietetice, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru animale, dezinfectanți și antiseptice,
produse pentru igiena feminină, adezivi de uz
dentar, abrazivi de uz dentar, agenți de sigilare
de uz dentar, ceară dentară, apă de gură
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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, bumbac absorbant / vată
absorbantă, suplimente dietetice pe bază
de acai pudră, acaricide, acetaţi pentru
scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
aconitină, plasturi adezivi / leucoplasturi, benzi
adezive pentru scopuri medicale / leucoplasturi
pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanţi pentru scopuri
medicale, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, suplimente
dietetice pe bază de albumină, alimente
albuminoase pentru scopuri medicale, preparate
albuminoase pentru scopuri medicale, alcool
pentru scopuri farmaceutice, aldehide pentru
scopuri farmaceutice, algicide, suplimente
dietetice pe bază de alginat, alginaţi pentru
scopuri farmaceutice, ioduri alcaline pentru
scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, aliaje din metale preţioase pentru uz
stomatologic, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi / scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale, culturi
de ţesuturi biologice pentru scopuri veterinare,
preparate pe bază de bismut pentru scopuri
farmaceutice, subnitrat de bismut pentru scopuri
farmaceutice, plasmă sangvină, sânge pentru
scopuri medicale, ciment osos pentru scopuri
chirurgicale şi ortopedice, bulioane pentru
culturi bacteriologice / medii pentru culturi
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bacteriologice / medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutice, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice pentru
tratarea mucegaiului, preparate chimice pentru
tratarea mălurii / preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte

şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, plasturi pentru
ochi de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul pentru scopuri
medicale, fermenţi pentru scopuri farmaceutice,
cutii de prim-ajutor, umplute, truse de prim
ajutor de uz casnic, truse portabile de
medicamente, faină de peşte pentru scopuri
farmaceutice, făină pentru scopuri farmaceutice /
făină nerafinată pentru scopuri farmaceutice,
flori de sulf pentru scopuri farmaceutice,
hârtie pentru prinderea insectelor zburătoare,
lipici pentru insectele zburătoare / adezivi
pentru prinderea insectelor, preparate pentru
distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluşi, aldehidă formică pentru
scopuri farmaceutice, "alimente uscate prin
îngheţare adaptate pentru scopuri medicale /
alimente, liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale", "carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale / carne liofilizată,
adaptată pentru scopuri medicale", unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe de
afumare / pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta
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pentru scopuri medicale, gaze pentru scopuri
medicale, tifon pentru pansamente, gelatină
pentru scopuri medicale, genţiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfaţi, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobină, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide / preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb / apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări

de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi cu
muştar / cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice., saltele pentru schimbarea
bebeluşului, de unică folosință, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele., scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/ scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică., scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/ scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureţi contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie /
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
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muştar / hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porţelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, produse medicinale
pentru îngrijirea gurii, ceaiuri de slăbit de uz
medical, bandaje și plasturi medicali, pudră
de cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de propolis, suplimente
dietetice proteice, suplimente proteice pentru
animale, purgative / laxative, pulbere de piretru,
quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, chinchină pentru scopuri medicale /
chinină pentru scopuri medicale, substanţe
radioactive pentru scopuri medicale, substanţe
de contract utilizate în radiologie pentru scopuri
medicale, radiu pentru scopuri medicale, otravă
pentru şobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activităţii
sexuale, produse rehidratante, remedii pentru
perspiraţia piciorului, remedii pentru perspiraţie,
remedii naturale și farmaceutice, repelenţi
pentru câini, rădăcini de rubarbă pentru scopuri
farmaceutice, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de lăptişor de matcă, cauciuc pentru uz
stomatologic, săruri pentru băi cu apă minerală,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, salcie pentru scopuri
medicale, gulere pentru scopuri chirurgicale,
apă de mare pentru băi medicinale, sedative /
tranchilizante, fluid seminal pentru inseminare
artificială, medicamente seroterapeutice, seruri,
lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenţi de uscare)
pentru scopuri medicale, pastile de slăbit,

preparate pentru exterminarea melcilor, săruri
mirositoare, ierburi de fumat pentru scopuri
medicale, săruri de sodiu pentru scopuri
medicale, preparate pentru sterilizarea solului,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, celule stem pentru scopuri medicale,
celule stem pentru scopuri veterinare, preparate
de sterilizare, steroizi, beţe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, stricnină, preparate
stiptice, zahăr pentru scopuri medicale,
sulfonamide (medicamente), beţe de sulf
(dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge /
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine*, suplimente plasturi cu vitamine,
picături cu vitamine, bureţi cicatrizanţi, vată
pentru scopuri medicale, creioane împotriva
negilor, suplimente dietetice pe bază de germeni
de grâu, drojdie pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de drojdie, spirale
antițânțari, substanțe antimucegai, preparate
pentru igienizarea aerului, pansamente.
12. Vehicule și mijloace de transport, 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,
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motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
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, huse protectoare ajustabile
pentru vehicule, organizatoare de interior pentru
vehicule, huse de scaune ajustabile, deflectoare
de vânt pentru vehicule, senzori de parcare,
petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, transportoare aeriene,
aparate, maşini şi dispozitive aeronautice,
avioane, vehicule aeriene, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), vehicule cu pernă
de aer, airbag-uri (dispozitive de siguranţă
pentru automobile), aeronave, dirijabile / baloane
dirijabile, ambulanţe, avioane amfibii, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule* / dispozitive contra
orbirii pentru vehicule*, lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, vehicule blindate,
scrumiere pentru automobile, capote de
automobile, lanţuri de automobile, şasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, vehicule subacvatice autonome
pentru cercetările pe fundul mării, fusuri
de osie, osii pentru vehicule, saci adaptaţi
pentru cărucioare, contragreutăţi pentru roţile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată,
barje, coşuri adaptate pentru biciclete, burdufuri
pentru autobuzele articulate, cricuri de bicicletă,
lanţuri de bicicletă, ghidoane de bicicletă,
anvelope de bicicletă, frâne de bicicletă,
apărătoare de noroi pentru bicicletă, manivele
de bicicletă, motoare de bicicletă, pedale de
bicicletă, roţi de bicicletă, şei de bicicletă,
cadre de bicicletă, sonerii de bicicletă, remorci
pentru bicicletă, cărucioare pentru animale
de companie, camioane dotate cu funcție de
macara, drone de livrare, elicoptere de mici
dimensiuni, comandate de la distanță, pentru
obținere de imagini, giroplan, elicoptere, scutere
cu autobalans, scutere electrice cu autobalans,
monocicluri cu autobalans, clipsuri pentru capota
vehiculelor /clipsuri pentru capota vehiculelor,
anvelope pentru utilaje de deszăpezire, clopote
de scufundare, suporturi de pahare pentru
vehicule, biciclete, biciclete electrice, căngi
pentru ambarcaţiuni, ambarcaţiuni, caroserii
de vehicule, boghiuri pentru vagoanele de
care ferată, garnituri de frână pentru vehicule,
saboţi de frână pentru vehicule, segmenţi de
frână pentru vehicule, plăcuţe de frână pentru
autovehicule, discuri de frână pentru vehicule,
frâne pentru vehicule, amortizoare pentru
materialele rulante feroviare, bări de protecţie
pentru automobile, aparate şi instalaţii de
transport pe cablu, chesoane (vehicule), drone
aparate de filmat / drone aparate de fotografiat,
maşini de camping / case mobile, canoe,
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capace pentru rezervoarele de combustibil ale
vehiculelor, rulote, cabine pentru instalaţiile de
transport pe cablu, maşini / autoturisme /
automobile, cărucioare de transport, carcase
pentru anvelopele pneumatice/ carcase pentru
anvelopele pneumatice, rotile pentru cărucioare
(vehicule) / rotile pentru cărucioarele de
transport, vagonete de transportat oala de
turnare / cărucioare de transportat oala de
turnare, telescaune, brichete pentru automobile,
circuite hidraulice pentru vehicule, drone civile,
cărucioare de curăţenie, tacheţi (nautică),
clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor auto
în caroserie, ambraiaje pentru vehiculele
terestre, betoniere, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
cuplaje pentru vehiculele terestre, huse
pentru volanul vehiculului, cartere pentru
componentele vehiculelor terestre, altele decât
pentru motoare, gruie pentru ambarcaţiuni,
triciclete pentru livrări / tricicluri de transport,
vagoane-restaurant, mecanisme de decuplare
pentru ambarcaţiuni, uşi pentru vehicule,
dragi (ambarcaţiuni), protecţii pentru roţile de
bicicletă, maşini fără şofer (maşini autonome)/
mașini autonome, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, lanţuri de acţionare pentru
vehiculele terestre, scaune de catapultare
pentru aeronave, lagăre de motor pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, tranchete (din cauciuc) pentru nave,
feriboturi, cărucioare de pescuit, bandaje pentru
roţile de cale ferată, saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioare / saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioarele de copii, elevatoare cu
furcă, roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre,
funiculare, coşuri de fum pentru nave, coşuri
de fum pentru locomotive, cutii de viteze
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acţionare pentru vehiculele terestre, angrenaje
pentru biciclete, maşinuţe de golf (vehicule),
cărucioare de manipulare, tetiere pentru
scaunele vehiculului, ştergătoare de faruri,
capote pentru motoarele vehiculelor, capote
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
cărucioare pentru furtun, baloane cu aer
cald, capace pentru butucul roţii, butuci
pentru roţile vehiculului, butuci pentru roţile
de bicicletă, hidroavioane, pasarele înclinate
pentru ambarcaţiuni, motoare cu reacţie pentru
vehiculele terestre, sănii, şalupe, locomotive,
autocamioane / camioane, piuliţe pentru roţile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbagaj pentru vehicule, catarge pentru
ambarcaţiuni, vehicule militare de transport,
drone militare, roţi de cărucioare miniere,
vagonete de mină, scutere de mobilitate,
mopeduri, autobuze, autocare, scutere,

automobile de curse, cricuri de motocicletă,
şei de motocicletă, lanţuri de motocicletă,
cadre de motocicletă, ghidoane de motocicletă,
motoare de motocicletă, motociclete, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, vâsle, padele pentru
canoe, coşuri adaptate pentru motociclete,
paraşute, pontoane, hublouri, cărucioare pentru
copii, mecanisme de propulsie pentru vehiculele
terestre, pompe pentru anvelopele de bicletă,
trotinete (vehicule), huse pentru cărucioarele
de copii, copertine pentru cărucioarele de
copii, plase împotriva ţânţarilor adaptate pentru
cărucioarele de copii, cărucioare de copii,
cuplaje de căle ferată, vagoane de cale ferată,
oglinzi retrovizoare, angrenaje reductoare pentru
vehiculele terestre, vehicule frigorifice, vagoane
frigorifice de cale ferată, vehicule cu comandă de
la distanţă, altele decât jucăriile, vehicule pentru
cercetări subacvatice acţionate de la distanţă,
truse de scule pentru repararea camerelor de
aer, sănii de salvare, alarme de marşarier
pentru vehicule, jante pentru roţi de bicicletă,
jante pentru roţi de vehicule, maşini robotizate,
carucioare tip cuşcă cu role, material rulant
pentru căile ferate funiculare, material rulant
pentru căile ferate, furcheţi / dame (de ramă),
camioane pentru transportul gunoiului, cârme,
huse pentru şeile bicletelor, huse pentru şeile
motocicletelor, genţi de şa adaptate pentru
biciclete, centuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculului, scaune de siguranţă pentru copii,
pentru vehicule, elice pentru ambarcaţiuni, elice,
elice (propulsoare) pentru nave, vâsle / rame,
huse de scaun pentru vehicule, hamuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, coci de
nave, nave, amortizoare de şocuri cu arc
pentru vehicule, amortizoare de şocuri pentru
automobile, cărucioare de cumpărături, ataşe,
oglinzi laterale pentru vehicule, semnalizatoare
pentru vehicule, suporturi de schiuri pentru
maşini, teleschiuri, cuşete de dormit pentru
vehicule, cuşete de dormit, sănii (vehicule),
sănii cu motor, anvelope solide pentru roţile
vehiculului, vehicule spaţiale, huse pentru
roata de rezervă / huse pentru anvelope
de rezervă, vergi de navă, spiţe pentru
anvelope, spoilere pentru vehicule, cleme de
spiţe pentru roţi, spiţe pentru roţile de bicicletă,
maşini sport, autocisterne pentru stropit,
transmisii de comandă pentru nave, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, obloane ridicătoare (componente ale
vehiculelor de teren) / hayoane acţionate
electric (componente ale vehiculelor de teren),
teleferice (telecabine) / cabine de funicular,
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camioane basculante, vagonete basculante,
coaste de lemn (cadre) pentru nave, bene
basculante pentru autocamioane / bene
basculante pentru camioane, dispozitive de
basculare (componente ale vagoanelor de cale
ferată), convertizoare ale cuplului de torsiune
pentru vehiculele terestre, bare de torsiune
pentru vehicule, autocamioane de tractare /
autocamioane de depanare pentru transport,
tractoare, sisteme de tractare pentru vehicule,
remorci (vehicule), remorci pentru transportarea
bicicletelor, tramvaie, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor) / benzi de rulare pentru vehicule
(role şenile), benzi de rulare pentru reşaparea
anvelopelor, triciclete, cărucioare * / drezine de
mână, anvelope fără cameră pentru biciclete,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
camere de aer pentru anvelopele de bicicletă,
turbine pentru vehiculele terestre, cărucioare cu
două roţi / cărucioare de bagaje / cărucioare
de magazie, inserţii de anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculului, anvelope pneumatice,
şasiuri pentru vehicule, tapiţerii pentru vehicule,
supape pentru anvelopele vehiculului, autodube
(vehicule), roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scări pentru vehicule, spiţe
pentru roţile vehiculului, arcuri de suspensie
pentru vehicule, scaune de vehicule, huse pentru
vehicule, manşe de comandă pentru vehicule,
vehicule electrice, vehicule de deplasare pe
uscat, în aer, pe apă sau pe calea ferată, vehicule
acvatice, roabe, scaune cu rotile, geamuri
pentru vehicule, parbrize, ştergătoare de parbriz,
iahturi, hamuri de siguranță pentru copii, pentru
mașină, huse adaptate pentru biciclete, huse
adaptate pentru camionete, huse adaptate
pentru motociclete, huse adaptate pentru
vehicule, lanțuri antiderapante, dispozitive și
echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, roți și pneuri și șenile
pentru vehicule, cărucioare acționate manual și
furgoane, scutere electrice, trotinete electrice,
motoare pentru vehicule terestre.
13. Arme și muniție, substanțe explozive
și dispozitive, altele decât armele, acetil-
nitroceluloză, pistoale cu aer comprimat (arme),
explozivi pe bază de azotat de amoniu,
muniţie, muniţie pentru armele de foc, arme
de foc de artilerie (tunuri), arme balistice /
rachete balistice, curele adaptate pentru muniţie,
focuri bengale, culate ale armelor de foc,
tunuri, tuburi de cartuşe, aparate pentru
încărcarea cartuşelor, cartuşiere, cartuşe, perii
de curăţat armele de foc, capsule detonante,
fitile detonante pentru explozivi / fitile de

amorsare pentru explozivi, capse detonante,
altele decât jucăriile, detonatoare, dinamită,
cartuşe explozive, pulberi explozive, explozivi,
aparate pentru umplerea curelelor cu cartuşe,
centuri de muniţie pentru arme de foc automate,
arme de foc, pocnitori, artificii, platforme de
tragere, pistoale de semnalizare, semnale fonice
de ceaţă, explozive, fitile pentru explozivi,
pentru utilizare în mine, fitile pentru explozivi,
afeturi de tun (artilerie), fulmicoton / pirozilină,
praf de puşcă, mitraliere, paturi de puşcă,
arme de foc de vânătoare / arme de tir
sportiv, alice de plumb pentru vânătoare, arme
automate, amortizoare de zgomot pentru arme,
pistoale (arme), cornuri de praf de puşcă,
amorse (fitile), substanţe piroforice, produse
pirotehnice, facle de semnalizare, explozive sau
pirotehnice, revolvere, ţevi de puşcă / ţevi de
armă, cutii pentru puşti / cutii pentru arme,
puşti / carabine, curele de umăr pentru arme /
banduliere pentru arme, arme de mână (arme
de foc), "oglinzi de ochire pentru arme şi puşti /
oglinzi de ochire pentru arme / oglinzi de,
ochire pentru puşti", dispozitive de ochire, altele
decât lunetele de vizare, pentru armele de foc,
dispozitive de ochire, altele decât lunetele de
vizare, pentru artilerie, rachete de semnalizare,
spray-uri utilizate pentru protecţia personală/
spray-uri utilizate pentru protecţia personală,
tancuri, arme cu gaze lacrimogene, torpile,
piedică a trăgaciului pentru arme şi puşti /
gardă a trăgaciului pentru puşti, puncte de
pivotare pentru armele grele, suporturi, tocuri,
încărcătoare și cartușe pentru arme și muniție.
15. Accesorii muzicale, instrumente muzicale,
accesorii muzicale, respectiv: corzi, ancii,
cheiţe (de acordare) şi pedale pentru,
instrumente muzicale, acordeoane, cimpoaie,
balalaici (instrumente muzicale cu corzi), fluiere
din bambus, bandoneoane, banjouri, flaşnete,
basuri (instrumente muzicale), burdufuri
pentru instrumentele muzicale, şuruburi de
arcuş pentru instrumentele muzicale, arcuşuri
pentru instrumentele muzicale, căluşuri pentru
instrumentele muzicale, buciume (trompete),
cariloane (instrumente muzicale), cutii pentru
instrumentele muzicale, castaniete, cutguturi
pentru instrumentele muzicale, suporturi de
bărbie pentru viori, clarinete, goarne, kalimba,
colofoniu pentru instrumentele muzicale cu
corzi / sacâz pentru instrumentele muzicale cu
corzi, concertine, baghete de dirijori, cornete
(instrumente muzicale), cimbale, contrabasuri,
feţe de tobe / feţe pentru tobe, tobe (instrumente
muzicale), beţe pentru tobe, instrumente
muzicale electroncie, flaute, gonguri, chitări,
clopoţei (instrumente muzicale), muzicuţe,
armonii, corzi de harpă, harpe, pălării cu clopoţei
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(instrumente muzicale), cornuri (instrumente
muzicale), păr de cal pentru arcuşuri
pentru instrumentele muzicale, huqin (viori
chinezeşt), regulatoare de intensitate pentru
pianele mecanice, harpa evreiască (instrumente
muzicale), cadre de timpan, timpane, claviaturi
pentru instrumentele muzicale, clape pentru
instrumentele muzicale, lire, mandoline, claviete,
muştiucuri pentru instrumentele muzicale,
benzi de hârtie pentru instrumentele muzicale
mecanice (pianolă), pupitre pentru partituri,
sintetizatoare, cutii muzicale, surdine pentru
instrumentele muzicale / amortizoare (de sunet)
pentru instrumentele muzicale, oboaie, ocarine,
orgi, pedale pentru instrumentele muzicale,
cheiţe (de acordare) pentru instrumentele
muzicale, benzi de hârtie perforată (pentru
instrumentele muzicale mecanice), claviaturi
de pian, corzi de pian, clape de pian,
piane, pipa (chitări chinezeşti), plectre / pene
pentru instrumentele cu corzi, ancii, tobe
robotice, valize pentru instrumente muzicale,
corzi pentru instrumente muzicale, saxofoane,
sheng (instrumente de suflat chinezeşti),
stative pentru instrumentele muzicale, baghete
pentru arcuşuri pentru instrumentele muzicale,
instrumente muzicale cu corzi, corzi pentru
instrumentele muzicale, suona (trompete
chinezeşti), tamburine, tam-tamuri, triunghiuri
(instrumente muzicale), tromboane, trompete,
ciocănele de acordare, diapazoane, dispozitive
de întors paginile pentru partituri, valve pentru
instrumentele muzicale, viole, viori, tuburi sonore
pentru orgi, xilofoane, ţitere, aparate muzicale
electronice controlate prin computer, aparate
muzicale electronice pentru acompaniament,
aparate și instrumente electronice de muzică,
instrumente cu claviatură, instrumente cu
coarde, instrumente de suflat, instrumente cu
percuție, baghete de dirijor.
22. Fibre textile brute și înlocuitori, frânghii,
șnururi, curele și benzi, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare și protecții neadaptate,
materiale pentru umplere și capitonare, plase,
sacoșe și saci pentru împachetare, depozitare
și transport, vele, păr de animale, plase pentru
hrănirea animalelor / pentru fân, copertine
din materiale textile, copertine din materiale
sintetice, pungi (plicuri, săculeţi) din material
textil, pentru ambalat, aţă de legare, nemetalică,
pentru uz agricol, legături, nemetalice, saci
pentru cadavre, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor / hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice,
păr de cămilă, pânze pentru vele, frânghii
pentru tractarea maşinii, fibre de carbon pentru
utilizare la produsele textile, lână cardată, fibră

din nucă de cocos, coconi, lână pieptănată,
cabluri pentru atârnarea tablourilor, bumbac brut,
câlţi de bumbac, deşeuri de bumbac (smocuri)
pentru căptuşire şi umplutură, prelate pentru
camuflaj, puf (pene), cearşafuri pentru acoperit
împotriva prafului / cârpe de protecţie pentru
podele sau mobilă, puf de eider, iarbă esparto,
pene pentru pilote, pene pentru capitonare,
materiale textile fibroase brute, garnituri fibroase
pentru nave, plase de pescuit, lână organică,
smocuri (umplutură), fibre de sticlă pentru
utilizare la produsele textile, ierburi pentru
capitonare, hamace, fibre de cânepă, benzi
din cânepă, saci pentru rufe murdare, păr
de cal, iută, capoc, benzi cu bride pentru
jaluzelele veneţiene / benzi cu bride sau panglici
din material textil pentru jaluzelele veneţiene,
liber, pânză brută de in (in), puf de bumbac,
saci poştali, saci din plasă pentru spălarea
rufelor, ţarcuri din plasă pentru creşterea peştilor,
plase de camuflaj, năvoade, jaluzele exterioare
din material textil, materiale pentru ambalare
(amortizare, umplutură), nu din cauciuc, plastic,
hârtie sau carton, sfori pentru ambalare, frânghii
pentru ambalare, materiale de căptuşire, nu din
cauciuc, plastic, hârtie sau carton / umplere, nu
din cauciuc, plastic, hârtie sau carton, păr de
porc, fibre de plastic pentru utilizare la produsele
textile, taliane, rafie, fibră de ramie, scări
de frânghie, frânghii, nemetalice, frânghii, saci
pentru transportul şi depozitarea materialelor în
vrac, pânze cu rol de paraşută pentru ski sailing,
coarde pentru ridicarea geamurilor, rumeguş,
fire din deşeuri de mătase (deşeuri de mătase
brută) / deşeuri de mătase, alge marine pentru
umpluturi, sfori pentru legat snopi, lână de
tunsoare, mătase brută, ghemotoace de mătase,
sisal, chingi, nemetalice, pentru manipularea
încărcăturilor, laţuri (plase), benzi, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor / curele,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
paie pentru capitonare, împletituri din paie
pentru sticle / învelitori din paie pentru sticle /
ambalaje, din paie, pentru sticle, sfori, benzi
pentru legat via, prelate, corturi și acoperitoare
neadaptate, fibre textile, fire, nemetalice, pentru
împachetare sau legare, câlţi, sfori din hârtie,
sfori pentru plase, lână pentru capitonare
(umplutură), prelate pentru vehicule, neformate,
fibre de sticlă din siliciu pentru utilizare la
produsele textile, vată pentru filtrare, vată
pentru capitonare şi de umplutură, capete de
ceară, sfoară pentru bici, aşchii de lemn, lână
de lemn, smocuri de lână, lână tratată sau
brută, benzi pentru împachetare sau legare,
nemetalice, plase comerciale, plase de pescuit,
plase de grădină, plase pentru umbrit, prelate
pentru vehicule neajustate, copertine de pânză,
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acoperitoare de genul prelatelor, corzi pentru
alpinism, coliere din plastic de uz casnic, curele
nemetalice pentru manevrarea încărcăturilor.
23. Ațe și fire, fire, fire sub formă de şnur,
aţe şi fire de nucă de cocos, aţe şi fire de
bumbac, aţe şi fire filate, aţe şi fire elastice pentru
utilizare la produsele textile, aţe şi fire pentru
broderie, fire din fibră de sticlă pentru utilizare
la produsele textile, aţe şi fire de cânepă, aţe
şi fire de iută, aţe şi fire de in, aţe şi fire de
mătase artificială, fire de cauciuc pentru utilizare
la produsele textile, aţe şi fire pentru cusut, aţe
şi fire de mătase, bumbac tors, benzi elastice de
fibre sintetice de uz textil, aţe şi fire toarse, lână
toarsă / pieptănată, mătase toarsă, fir metalic
pentru broderie, fire din material plastic pentru
utilizare la produsele textile, aţe şi fire de lână,
aţe / fire.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material
textil, ţesături adezive care se aplică utilizând
căldura, steguleţe pentru bebeluşi, banere din
material textil sau plastic, textile pentru baie,
exceptând îmbrăcămintea, mănuşi de baie, huse
pentru pat / cearşafuri / cuverturi (cearşafuri) /
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, pânză pentru masa de biliard,
pături pentru animalele de gospodărie, ţesătură
pentru site, brocart, vatir, pânză pentru steaguri
din material textile sau plastic, stambă, pânze
pentru goblenuri sau pentru brodat, pânză
de tifon, ţesături sub formă de şnur, şeviot
(ţesătură), ţesătură, cârpe pentru demachiere,
suporturi de pahare din material textil, apărători
laterale pentru pătuţurile de copii (lenjerie de
pat), pânze de bumbac, huse (detaşabile)
pentru mobilă / huse detaşabile pentru mobilă,
huse pentru pernele de divan, crep (ţesătură),
crepon, suporturi pentru draperii din material
textil, draperii din material textil sau plastic,
damasc, pânze pentru schimbarea scutecelor
pentru bebeluşi, scutece din pânză, perdele
pentru uşi, stofă pentru covoare, plăpumi de
puf (cuverturi de pat), material elastic ţesut,
ţesătură din esparto, pânză, impermeabilă la
gaze, pentru baloanele de zbor, pânză care
imită pielea animalelor, pânză, pânză pentru
încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă din material textil,
fetru, ţesături din fibră de sticlă pentru uz
pentru utilizare la produsele textile, materiale
textile de filtrare, steaguri din material textil
sau plastic, flanel (ţesătură), molton (pânză),
huse din plastic pentru mobilă / huse din
plastic pentru mobilă, huse din material textil
pentru mobilă, finet/ barhet, tifon (ţesătură),

cârpe pentru şters paharele (prosoape de
bucătărie), pânză cauciucată, alta decât cea
pentru papetărie, ţesătură din păr (pânză de
sac), batiste din material textil, căptuşeli pentru
pălării, din material textil, dintr-o bucată, pânză
de cânepă, ţesătură de cânepă, lenjerie de
uz casnic, jerseu (ţesătură), pânză de iută,
ţesătură tricotată, etichete din material textil,
pânze pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de
corp, ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
căptuşeli (textile), marabu (ţesătură), huse
pentru saltele, moleschin (ţesătură), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă / transparente, materiale textile
neţesute, muşama utilizată ca faţă de masă,
dosuri de perne, feţe de perne, suporturi
pentru farfurie din material textil, materiale
plastice (înlocuitoare de ţesături), ţesătură de
stambă imprimată, pături imprimate din material
textil, ţesătură de ramie, ţesătură de mătase
artificială, cearşafuri (textile), perdele de duş din
material textil sau plastic, giulgiuri, ţesături de
mătase pentru imprimarea de modele, mătase
(ţesătură), căptuşeli pentru sacii de dormit,
saci de dormit pentru bebeluşi, saci de dormit,
traverse de masă, nu din hârtie, garnituri de
masă, nu din hârtie, şerveţele de masă din
material textil, feţe de masă, nu din hârtie,
protecţii pentru masă din material textil, tafta
(ţesătură), material textil, faţă (lenjerie), feţe
(huse pentru saltele), huse ajustabile pentru
capace de wc, prosoape din material textil,
pânze imprimate pentru broderie / pânză
imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, carpete
textile agăţate pe pereţi / tapiserie (carpete
agăţate pe pereţi), din material textil, pânză
de lână / ţesătură de lână, zefir (ţesătură),
materiale impermeabile, huse pentru mobilă,
draperii, decorațiuni de perete, lenjerie, produse
textile pentru bucătărie și masă, lenjerie de pat și
pături, materiale textile pentru baie.
27. Decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, gazon
artificial, covoraşe de baie, substrat de covor,
covoare pentru automobile / covoare pentru
automobile, covoare / carpete, carpete agăţate
pe pereţi, nu din material textil, covoraşe de
intrare, învelitori de pardoseală, protecţii pentru
pardoseli, rezistente la foc, pentru şeminee şi
grătare, covoare pentru gimnastică / saltele
pentru gimnastică, linoleum, covoraşe / preşuri,
covoare din frânghii împletite pentru pârtiile de
schi, covoare antiderapante, covoare din stuf,
tapet din material textil, învelitori de pardoseală
din vinil, tapet, covoraşe pentru yoga, covoare
de cauciuc, saltele gimnastica, preșuri și covoare
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de mașină, tapet cu efect vizual 3d, tapete de
plastic, straturi suport antiaderente, straturi de
uzură din cauciuc pentru pardoseli, covoare,
carpete și preșuri.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat,
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse din aceste
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri și umpluturi dulci, produse
apicole respectiv: miere, propolis /clei de albine,
pastă de migdale, produse de cofetărie cu
migdale, anason, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
praf de copt, sodă alimentară (bicarbonat de
sodiu pentru gătit) / bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi / fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort / aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie / produse de cofetărie cu zahar,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb / făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartar de uz culinar, crutoane,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi

pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie ), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având
ca principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie ), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy (boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hot dog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de in
pentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie ), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri (produse de cofetărie ) / pastile
(produse de cofetărie ), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, maltoză, sirop de
agave (îndulcitor natural), ienibahar, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată/ făină,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit (condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de
ovăz, alimente pe bază de ovăz, terci de
ovăz, clătite sărate, onigiri, zahăr de palmier,
clătite, hârtie comestibilă, paste, sos pentru
paste, produse de cofetărie din fructe, produse
de patiserie, aluat de patiserie, pâtés en
croûte (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, pelmeni, piper, bomboane metolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis/ clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
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ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez
pentru uz culinar, hârtie de orez comestibilă,
gustări pe bază de orez, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de cafea,
umplute, apă de flori de portocal pentru scopuri
culinare, înghețate pe băț, laptisor de matca,
nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), făină de soia, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (produse de cofetărie ), preparate
pentru întărirea frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză), tacos, tapioca, făină
de tapioca, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos de roşii, tortillas, turmeric, tăiţei udon,
pâine nedospită, cafea neprăjită, arome de
vanilie pentru uz culinar, vanilină (substituent
pentru vanilie), preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, vermicelli, oţet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu
pentru consum uman, drojdie, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), înghețate și
dulciuri, prăjitură cu pâine, pâine, produse
de cofetărie congelate, produse de brutărie,
praline cu napolitană, specialități de patiserie,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), deserturi, batoane de cereale și
batoane energizante, cereale pentru micul dejun,
terci și griș.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, alge,
neprocesate, pentru consum uman sau animal,
algarovilla pentru consum animal, migdale
(fructe), plante de aloe vera, anşoa, viu,
hrană pentru animale, preparate pentru
îngrăşarea animalelor / preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat (aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fruncte proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de

zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, deşeuri
distilate pentru consum animal, biscuiţi pentru
câini, borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre de peşte,
peşte, viu, făină de peşte pentru consum
animal, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori / bulbi, flori, naturale, flori,
uscate, pentru decorare, nutreţ / hrană pentru
animale / furaj, fructe, proaspete, reziduuri
de fructe (tescovină) / tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu, nuci
de cola, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, seminţe de in comestibile, neprocesate,
aşternut pentru animale, aşternut de turbă,
homari, vii, boabe de roşcove, în formă brută,
porumb, turtă de porumb pentru vite, malţ
pentru fabricarea berii şi distilare, terci pentru
îngrăşarea animalelor, făină pentru animale,
animale de menajerie, spori de ciuperci pentru
înmulţire, ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici,
nuci, neprocesate, moluşte, vii, momeală de
pescuit uscată prin înghețare, flori comestibile,
proaspete, ghimber, proaspăt, babe de soya,
proaspete, plante de cannabis, cannabis,
neprocesat, ovăz, turtă de oleaginoase /
turtă pentru vite, măsline, proaspete, ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii, arbori
de palmier, palmieri (frunzele arborelui de
palmier), făină de arahide pentru animale, turtă
de arahide pentru animale, arahide, proaspete,
mazăre, proaspătă, ardei (plante), hrană pentru
animalele de companie, conuri de pin, plante
naturale, plante, uscate, pentru decorare,
polen (materie primă), cartofi, proaspeţi, păsări
de curte, vii, quinoa, neprocesată, turtă de
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rapiţă pentru vite, reziduuri din cazan, după
distilare, rubarbă, proaspătă, făină de orez
pentru furaje, orez, neprocesat, rădăcini pentru
consum animal, tufe de trandafiri, plută brută,
secară, somon, viu, sare pentru vite, hârtie de
culoare nisipului (aşternut) pentru animalele de
companie, sardine, vii, castraveţi de mare, vii,
seminţe germinate pentru uz botanic, răsaduri,
seminţe pentru plantare / seminţe de plante,
susan comestibil, neprocesat, arbuşti / tufe, ouă
de viermi de mătase, viermi de mătase, spanac,
proaspăt, languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ
de grajd pentru animale, strat de protecţie din
paie, aşternut din paie, paie (furaje), furaje
pentru fortifierea organismului animal, trestie
de zahăr, ştiuleţi de porumb dulce neprocesat
(decojiţi sau întregi), arbori, trufe, proaspete,
trunchiuri de arbori, ton, viu, turbă, naturală /
gazon, cherestea brută, cherestea netăiată,
dovlecei, proaspeţi, legume, proaspete, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, aşchii de lemn pentru fabricarea
celulozei de lemn, coroane din flori naturale,
drojdie pentru consum animal.

───────

(210) M 2022 05544
(151) 12/08/2022
(732) ANTARIA SRL, STR. ZIZINULUI

NR.123 D, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. ELOCINTEI NR.8,
SECTOR 1 , BUCURESTI, 113311,
ROMANIA

(540)

ANTARIA USI AUTOMATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

6. Ferestre, usi, porți și uși de garaj fabricate din
metal sau în principal din metal, profile și cadre
pentru fabricarea de uși, porți și ferestre, toate
realizate în principal din metal, uși rezidențiale
de aluminiu, uși metalice, uși glisante metalice,
uși vitrate, pereți cortină din metal, instalații
pentru pereți cortină din metal, fațade vitrate cu
structuri din metal, porți și uși din metal sau în
principal din metal, respectiv din oțel sau din oțel
galvanizat, oțel special, aluminiu, și anume porți
de garaj, porți și uși acționate manual, uși și porți
neelectrice cu motor și telecomandate automate,
uși și porți industriale, pentru incinte, secționale,
porți suspendate cu o singură aripă, uși, ferestre
și porți basculante, rulante, glisante, rotative,
cortina, circulare, batante, porți de protecție
împotriva incendiilor și porți glisante de protecție
împotriva incendiilor, porți de intrare în curte,
precum și piese de construcție și de schimb
ale acestora, panouri de placare din metal sau
în principal din metal, ferestre din metal sau în
principal din metal, și anume din aluminiu și oțel,
precum și piesele lor de construcție și de schimb,
feronerie din metal sau în principal din metal
pentru ferestre, porți și uși, rame de ferestre
din metal sau în principal din metal, zăvoare de
fereastră din metal sau în principal din metal,
geamuri din metal sau în principal din metal,
pentru clădiri și părți structurale și de înlocuire
ale acestora, cadre metalice pentru construcții,
panouri din metal sau în principal din metal
pentru uși și porți, tije și benzi profilate din metal
sau în principal din metal, utilizate în construcții,
ferestre cu batante din metal sau în principal din
metal, clădiri prefabricate din oțel și aluminiu și
alte clădiri prefabricate din metal sau în principal
din metal, precum și piesele de construcție și de
schimb ale acestora, cu ferestre, uși și porți din
metal sau în principal din metal.
7. Automatizări și dispozitive de acționare pentru
uși, ferestre și porți, mecanisme de acționare a
ușilor, care nu sunt manuale.
19. Uși, porți, pereți cortină și ferestre
nemetalice sau în principal nemetalice, precum
și piesele structurale și de schimb ale acestora,
profile și cadre pentru fabricarea de uși, porți
și ferestre în principal nemetalice, construcții
prefabricate nemetalice, materiale de construcție
nemetalice, panouri de placare care nu sunt
sau nu sunt în principal din metal, panouri
vitrate(cadre nemetalice) pentru construcții,
panouri pentru pereți vitrați (cadre nemetalice),
ferestre care nu sunt din metal sau în
principal sunt nemetalice și piesele structurale
și de schimb ale acestora, pereți despărțitori
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nemetalici sau în principal nu din nemetal,
uși nemetalice sau în principal nu din metal,
și anume uși de casă, uși interioare, uși
exterioare, uși de izolare fonică, uși de siguranță,
uși multifuncționale, uși de protecție împotriva
incendiilor și a fumului, uși acționate manual, uși
neelectrice cu motor, uși rotative, uși glisante,
uși pentru incinte, uși de grădină, uși vitrate, nu
din metal, precum și piese de construcție și de
schimb ale acestora, panouri nemetalice.

───────

(210) M 2022 05545
(151) 12/08/2022
(732) SILVER ART THERMOIZOLATII

SRL, STRADA GARII NR.720,
JUDETUL DAMBOVITA,
CIOCANESTI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR.90, ET.1,
BIROU 1.02, CAM.2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

ATHERMAN SISTEME
TERMOIZOLATII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 07.01.08

(591) Culori revendicate:alb, auriu, negru

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu adezivi pentru ipsos, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu adezivi
pentru impermeabilizare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu adezivi de contact,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu adezivi pentru mortar, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu adezivi pentru
acoperiș, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu adezivi pentru pavare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu adezivi
pentru căptușelile ceramice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu adezivi utilizați în
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu adezivi pentru fixarea gresiei,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
adezivi pentru uz industrial, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu substanțe pentru
îndepărtarea adezivilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu adezivi industriali
folosiți în construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu adezivi pentru
prefabricate din ciment, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu adezivi pentru plăci
de faianță, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu adezivi pentru acoperiri de podele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
adezivi pentru acoperirile de pereți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diluanți
pentru uz industrial, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu adezivi pentru utilizare
în industria construcțiilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu grunduri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu grunduri
sub formă de vopsea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu straturi de acoperire
folosite ca grunduri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu grunduri pe bază de
rășini sintetice (vopsele), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu grunduri cu un conținut
ridicat de materii solide, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu grunduri pentru
prepararea suprafețelor care vor fi vopsite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele acrilice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lacuri (vopsele), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele
antistatice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vopsele (lianți pentru), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele
cu lac, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vopsele pentru decorare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele
anti-coroziune, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele fără solvent, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele
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și coloranți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aditivi pentru vopsele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diluanți
pentru vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pigmenți pentru vopsele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vopsele pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diluanți pentru lacuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diluanți pentru grund, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale folosite
la protejarea construcțiilor (vopsele), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diluanti
și agenți de îngroșare, coloranți și cerneluri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru îndepărtarea adezivilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
pentru vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu armături metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu armături
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu armături metalice
pentru uși, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu colțare metalice cu plasă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ținte
(dibluri) din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dibluri metalice (pentru
fixarea tablourilor în perete), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu profile metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu profile metalice pentru geamuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu profile din
aluminiu utilizate pentru sisteme de informație
sau de afișaj, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu construcții metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu console
metalice (construcții), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu construcții metalice
prefabricate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cadre metalice (construcții), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu căptușeli
metalice (construcții), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu feronerie pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale metalice pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unelte metalice pentru construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
structuri metalice pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șarpante
metalice pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu grinzi (metalice) pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărămizi pentru construcții metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
eșafodaje metalice pentru construcții, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu garnituri
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu componente
prefabricate pentru construcții (metal), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu feronerie
din metal pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cadre de oțel pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale metalice pentru edificare și
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de întărire din metal pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu corniere metalice pentru rigips
(materiale de construcții), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cadre structurale
(schelete) din metal pentru construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de fierărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de construcții și elemente
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu structuri și construcții metalice
transportabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu armături de baie
pentru controlul apei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu armături de scurgeri
sanitare pentru băi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu armături sanitare de
scurgere pentru bazine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de iluminat
și reflectoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu adezivi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu polistiren (semifinisat), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu panouri de polistiren
pentru izolare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu izolație din polistiren expandat
dispusă sub pardoseală, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu adezivi pentru
izolare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu compuși adezivi de etanșare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vată minerală (izolant), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu izolații pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale izolante pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
compoziții izolante contra umidității în construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu folie poliuretanică folosită ca izolație pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu izolație cu spumă pentru clădiri și
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lână minerală folosită ca izolant în
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu conducte, tuburi, furtunuri flexibile
și accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri
pentru conducte rigide, toate nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale și articole izolante și opritoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ipsos pentru tencuială, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu compuși pentru
tencuială utilizați în construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu compoziții
de tencuială pentru utilizare în construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu armături
nemetalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu armături nemetalice
de pereți, pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dibluri nemetalice
de fixare, folosite la construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu profile
nemetalice de construcție, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu profile (profiluri)
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu profile de imitație din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
profile nemetalice pentru construirea de clădiri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciment, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ciment pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu construcții
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pâslă pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu sticlă pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sticlă izolantă (construcții), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu dolii
nemetalice (construcții), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lemn pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu construcții nemetalice prefabricate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
gresie pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu nisip pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carton pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu furnire pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu smoală pentru construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu benzi
gudronate (construcții), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu piatră de construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cherestea pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mortar pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu lemn folosit în construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu scânduri
(lemn de construcții), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sticlă armată pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu zgură (materiale de construcții),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
nisip folosit la construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu grinzi nemetalice
pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de construcții
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sticlă decorativă (pentru construcții),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
tencuieli (materiale de construcții), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu minerale
folosite în construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cornișe nemetalice
pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu elemente prefabricate
nemetalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole din
ceramică pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mortar adeziv
folosit în construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vată de sticlă pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu var hidratat utilizat în construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
carton bitumat (pentru utilizarea în construcții),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ghips cu întărire rapidă pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
plăci aglomerate pentru utilizare în construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
sticlă arhitecturală cu model pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale, nu din metal, pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de fundație (nemetalice) folosite
în construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de construcții pe bază
de bitum, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu elemente decorative, nu din
metal, pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu dibluri
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dibluri de plastic pentru perete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă și mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu scări și trepte mobile,
nu din metal, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu adezivi pentru ipsos, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu adezivi pentru
impermeabilizare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu adezivi de contact, servicii de
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vânzare cu ridicata în legătură cu adezivi pentru
mortar, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu adezivi pentru acoperiș, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu adezivi pentru pavare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
adezivi pentru căptușelile ceramice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu adezivi utilizați
în construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu adezivi pentru fixarea gresiei,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
adezivi pentru uz industrial, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu substanțe pentru
îndepărtarea adezivilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu adezivi industriali folosiți
în construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu adezivi pentru prefabricate din
ciment, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu adezivi pentru plăci de faianță, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu adezivi pentru
acoperiri de podele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu adezivi pentru acoperirile
de pereți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diluanți pentru uz industrial, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu adezivi
pentru utilizare în industria construcțiilor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu grunduri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu grunduri sub formă de vopsea, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu straturi
de acoperire folosite ca grunduri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu grunduri pe
bază de rășini sintetice (vopsele), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu grunduri cu
un conținut ridicat de materii solide, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu grunduri pentru
prepararea suprafețelor care vor fi vopsite,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vopsele acrilice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lacuri (vopsele), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vopsele antistatice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vopsele (lianți pentru), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vopsele cu lac, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vopsele
pentru decorare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vopsele anti-coroziune, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vopsele
fără solvent, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vopsele și coloranți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aditivi
pentru vopsele, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu diluanți pentru vopsele, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pigmenți
pentru vopsele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vopsele pentru construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu diluanți pentru
lacuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu diluanți pentru grund, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu materiale folosite
la protejarea construcțiilor (vopsele), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu diluanti
și agenți de îngroșare, coloranți și cerneluri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse pentru îndepărtarea adezivilor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu uleiuri
pentru vopsele, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu armături metalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu armături
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu armături metalice
pentru uși, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu colțare metalice cu plasă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ținte
(dibluri) din metal, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dibluri metalice (pentru fixarea
tablourilor în perete), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu profile metalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu profile
metalice pentru geamuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu profile din aluminiu
utilizate pentru sisteme de informație sau de
afișaj, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu construcții metalice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu console metalice
(construcții), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu construcții metalice prefabricate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cadre metalice (construcții), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu căptușeli metalice
(construcții), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu feronerie pentru construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale metalice pentru construcții, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu unelte
metalice pentru construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu structuri metalice pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șarpante metalice pentru construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
grinzi (metalice) pentru construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cărămizi
pentru construcții metalice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu eșafodaje metalice pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu garnituri metalice pentru construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu componente prefabricate pentru construcții
(metal), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu feronerie din metal pentru construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cadre de oțel pentru construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
metalice pentru edificare și construcții, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
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de întărire din metal pentru construcții, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu corniere
metalice pentru rigips (materiale de construcții),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cadre structurale (schelete) din metal pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de fierărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
de construcții și elemente din metal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu structuri
și construcții metalice transportabile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
armături de baie pentru controlul apei, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu armături de
scurgeri sanitare pentru băi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu armături sanitare
de scurgere pentru bazine, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate de iluminat
și reflectoare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu adezivi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
polistiren (semifinisat), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu panouri de polistiren
pentru izolare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu izolație din polistiren expandat
dispusă sub pardoseală, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu adezivi pentru izolare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
compuși adezivi de etanșare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vată minerală (izolant),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
izolații pentru construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale izolante pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu compoziții izolantecontra umidității
în construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu folie poliuretanică folosită ca
izolație pentru construcții, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu izolație cu spumă
pentru clădiri și construcții, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lână minerală folosită
ca izolant în construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu conducte, tuburi, furtunuri
flexibile și accesoriile lor (inclusiv supape) și
fitinguri pentru conducte rigide, toate nemetalice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
garnituri de etanșare, materiale de etanșare și
filtre, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale și articole izolante și opritoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri pentru
acestea, inclusiv supape, nemetalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ipsos
pentru tencuială, servicii de vânzare cu ridicata

în legătură cu compuși pentru tencuială utilizați
în construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu compoziții de tencuială pentru
utilizare în construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu armături nemetalice pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu armături nemetalice de pereți, pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dibluri de fixare nemetalice, folosite
la construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu profile nemetalice de construcție,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
profile (profiluri) din lemn, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu profile de imitație
din lemn, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu profile nemetalice pentru construirea
de clădiri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciment, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ciment pentru construcții, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu construcții
nemetalice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pâslă pentru construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu sticlă pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu sticlă izolantă (construcții), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dolii
nemetalice (construcții), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lemn pentru construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
construcții nemetalice prefabricate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu gresie pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu nisip pentru construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu carton pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu furnire pentru construcții, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu smoală
pentru construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu benzi gudronate (construcții),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu piatră de construcții, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cherestea pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mortar pentru construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lemn folosit
în construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu scânduri (lemn de construcții),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu sticlă armată pentru construcții, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu zgură
(materiale de construcții), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu nisip folosit la construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
grinzi nemetalice pentru construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale de
construcții nemetalice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu sticlă decorativă (pentru
construcții), servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu tencuieli (materiale de construcții),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu minerale folosite în construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cornișe
nemetalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu elemente prefabricate
nemetalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole din ceramică
pentru construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mortar adeziv folosit în construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu vată
de sticlă pentru construcții, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu var hidratat utilizat
în construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu carton bitumat (pentru utilizarea
în construcții), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ghips cu întărire rapidă pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu plăci aglomerate pentru utilizare în
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu sticlă arhitecturală cu model pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale, nu din metal, pentru
construcții, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale de fundație (nemetalice)
folosite în construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale de construcții pe
bază de bitum, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu elemente decorative, nu din
metal, pentru construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu dibluri
nemetalice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dibluri de plastic pentru perete,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă și mobilier, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu scări și trepte mobile, nu din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu adezivi pentru ipsos, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu adezivi pentru impermeabilizare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
adezivi de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu adezivi pentru
mortar, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu adezivi pentru acoperiș, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
adezivi pentru pavare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu adezivi pentru
căptușelile ceramice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu adezivi utilizați
în construcție, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu adezivi pentru fixarea
gresiei, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu adezivi pentru uz industrial, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
substanțe pentru îndepărtarea adezivilor, servicii

de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
adezivi industriali folosiți în construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
adezivi pentru prefabricate din ciment, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu adezivi pentru plăci de faianță, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
adezivi pentru acoperiri de podele, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
adezivi pentru acoperirile de pereți, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
diluanți pentru uz industrial, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu adezivi
pentru utilizare în industria construcțiilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu grunduri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu grunduri sub formă de
vopsea, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu straturi de acoperire folosite
ca grunduri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu grunduri pe bază de
rășini sintetice (vopsele), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu grunduri
cu un conținut ridicat de materii solide, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu grunduri pentru prepararea suprafețelor care
vor fi vopsite, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vopsele acrilice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu lacuri
(vopsele), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vopsele antistatice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu vopsele (lianți pentru), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vopsele cu
lac, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu vopsele pentru decorare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu vopsele anti-coroziune, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vopsele
fără solvent, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vopsele și coloranți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aditivi pentru vopsele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu diluanți
pentru vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pigmenți pentru vopsele,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu vopsele pentru construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu diluanți pentru lacuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu diluanți pentru
grund, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu materiale folosite la protejarea
construcțiilor (vopsele), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu diluanti și agenți
de îngroșare, coloranți și cerneluri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri, servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse pentru îndepărtarea adezivilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu uleiuri pentru vopsele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu armături
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu armături metalice pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu armături metalice pentru
uși, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu colțare metalice cu plasă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ținte (dibluri) din metal, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dibluri metalice (pentru fixarea tablourilor
în perete), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu profile metalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu profile metalice pentru geamuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
profile din aluminiu utilizate pentru sisteme de
informație sau de afișaj, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu construcții
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu console metalice (construcții),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu construcții metalice prefabricate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cadre metalice (construcții), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu căptușeli metalice (construcții), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
feronerie pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu unelte
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu structuri
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu șarpante
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu grinzi
(metalice) pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărămizi
pentru construcții metalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu eșafodaje
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu garnituri
metalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu componente
prefabricate pentru construcții (metal), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
feronerie din metal pentru construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cadre de oțel pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale metalice pentru edificare și construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul online în

legătură cu materiale de întărire din metal pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu corniere metalice pentru
rigips (materiale de construcții), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cadre structurale (schelete) din metal pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole de fierărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale de construcții și elemente din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu structuri și construcții metalice
transportabile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
armături de baie pentru controlul apei, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
armături de scurgeri sanitare pentru băi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
armături sanitare de scurgere pentru bazine,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu aparate de iluminat și reflectoare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu instalații sanitare, alimentare cu
apă și echipamente de salubritate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu adezivi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu polistiren (semifinisat),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu panouri de polistiren pentru izolare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu izolație din polistiren expandat
dispusă sub pardoseală, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu adezivi pentru
izolare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu compuși adezivi de etanșare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu vată minerală (izolant), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
izolații pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
izolante pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu compoziții
izolante contra umidității în construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu folie poliuretanică folosită ca izolație pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu izolație cu spumă pentru
clădiri și construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lână minerală
folosită ca izolant în construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
conducte, tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile
lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru conducte
rigide, toate nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu garnituri de
etanșare, materiale de etanșare și filtre, servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri pentru
acestea, inclusiv supape, nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ipsos pentru tencuială, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu compuși
pentru tencuială utilizați în construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu compoziții de tencuială pentru utilizare în
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu armături nemetalice pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu armături nemetalice de
pereți, pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dibluri de
fixare nemetalice, folosite la construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu profile nemetalice de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
profile (profiluri) din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu profile de imitație
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu profile nemetalice pentru
construirea de clădiri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ciment, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ciment pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu construcții
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pâslă pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu sticlă pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sticlă izolantă (construcții), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dolii nemetalice
(construcții), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lemn pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu construcții nemetalice prefabricate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu gresie pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
nisip pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu carton pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu furnire pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu smoală pentru construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu benzi gudronate (construcții), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
piatră de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cherestea pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mortar pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul online în

legătură cu lemn folosit în construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu scânduri (lemn de construcții), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu sticlă
armată pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu zgură
(materiale de construcții), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu nisip folosit
la construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu grinzi nemetalice pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale de construcții
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sticlă decorativă (pentru
construcții), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tencuieli (materiale de
construcții), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu minerale folosite în
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cornișe nemetalice pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu elemente prefabricate
nemetalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu articole din
ceramică pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mortar
adeziv folosit în construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vată de
sticlă pentru construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu var hidratat
utilizat în construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu carton bitumat
(pentru utilizarea în construcții), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu ghips
cu întărire rapidă pentru construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu plăci
aglomerate pentru utilizare în construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sticlă arhitecturală cu model pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu materiale, nu din metal, pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale de fundație
(nemetalice) folosite în construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale de construcții pe bază de bitum, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu elemente decorative, nu din metal, pentru
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dibluri nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dibluri de plastic
pentru perete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilă și mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
scări și trepte mobile, nu din metal, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu parchet,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu parchet stratificat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu frize de parchet, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu parchete
de lemn, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pardoseli de parchet și plăci de
parchet, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu plăci de parchet laminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu parchet,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
parchet stratificat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu frize de parchet, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu parchete de
lemn, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu pardoseli de parchet și plăci de parchet,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
plăci de parchet laminat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu parchet, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu parchet stratificat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu frize de parchet,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu parchete de lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pardoseli de
parchet și plăci de parchet, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu plăci de parchet
laminat, campanii de marketing, publicitate și
marketing, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pâslă pentru izolații, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fibre de
sticlă pentru izolații, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale confecționate
din lână folosite ca izolații, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale confecționate
din in folosite ca izolații, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu țesături din fibră
de sticlă pentru izolații, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu garnituri de etanșeizare
folosite ca izolații impermeabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu izolații
cu funcții de etanșare pentru protecție fonică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale țesute din fibre ceramice folosite
ca izolații, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale confecționate din fibre
ceramice folosite ca izolații, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu izolații cu funcții
de etanșare pentru protecție termică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu izolații
ignifuge, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu izolații acustice pentru clădiri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vată
de sticlă pentru izolații, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu plăci pentru izolații,
nu din metal, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pâslă pentru izolații, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fibre de sticlă

pentru izolații, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale confecționate din lână
folosite ca izolații, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale confecționate din in
folosite ca izolații, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu țesături din fibră de sticlă pentru
izolații, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu garnituri de etanșeizare folosite ca izolații
impermeabile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu izolații cu funcții de etanșare
pentru protecție fonică, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale țesute din fibre
ceramice folosite ca izolații, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale confecționate
din fibre ceramice folosite ca izolații, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu izolații
cu funcții de etanșare pentru protecție termică,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
izolații ignifuge, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu izolații acustice pentru clădiri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vată de sticlă pentru izolații, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu plăci pentru izolații,
nu din metal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pâslă pentru izolații, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
fibre de sticlă pentru izolații, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
confecționate din lână folosite ca izolații, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale confecționate din in folosite ca
izolații, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu țesături din fibră de sticlă pentru
izolații, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu garnituri de etanșeizare folosite
ca izolații impermeabile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu izolații cu funcții
de etanșare pentru protecție fonică, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale țesute din fibre ceramice folosite
ca izolații, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale confecționate
din fibre ceramice folosite ca izolații, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
izolații cu funcții de etanșare pentru protecție
termică, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu izolații ignifuge, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu izolații
acustice pentru clădiri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu vată de sticlă
pentru izolații, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plăci pentru izolații, nu din
metal.

───────
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(210) M 2022 05546
(151) 12/08/2022
(732) EGOAL SPORTS SRL, STR.

STIUBEI NR.40-42, ET.4, AP.16, CP
31873, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. ELOCINTEI NR.8,
SECTOR 1, BUCURESTI, 113311,
ROMANIA

(540)

e goal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare prin toate mijloacele cunoscute
sau care se vor dezvolta ulterior, inclusiv
online, în domeniul serviciilor financiare și în
special criptomonede și blockchain, asistență în
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în afaceri, întrebări privind afacerile, publicarea
de texte publicitare, procesarea cuvintelor,
servicii de redactare în scopuri publicitare,
furnizarea de informații comerciale despre
produsele și serviciile proprii prin toate mediile,
inclusiv prin intermediul unui site web sau
platforme terțe, online sau offline, servicii
de revista presei in domeniul blockchain și

criptomonede, studii și cercetări de marketing,
analize, studii și cercetări pentru afaceri, sondaje
de opinie, realizarea de studii de piață care
implică sondaje de opinie, studii de piață, de
marketing, comerciale și de afaceri, realizarea
de reclame, promoții, anunțuri publicitare, pentru
criptomonede și blockchain, comercializarea și
regruparea în avantajul terților de criptomonede,
astfel încât terții să le cunoască și să
le achiziționeze comod, comercializarea și
regruparea în avantajul terților a produselor,
sistemelor, tehnologiilor privind criptomonedele
și blockchain, astfel încât terții să le cunoască
și să le achiziționeze comod, prezentarea pentru
vânzare și vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online în toate mediile,
pe site-uri proprii sau alte platforme media,
furnizarea de informații și sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu serviciile
prestate și produsele comercializate, inclusiv
asistență și consultanță, servicii de agentii
de import-export, activități de birou, evaluări
ale afacerilor finianciare, auditul afacerilor și
investițiilor, consultanță în organizarea afacerilor
și în investiții, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web sau platforme
media pe internet, servicii de intermediere
comercială, analiza costurilor.
36. Servicii de criptomonedă, adică furnizarea
unei monede digitale sau a unui jeton pentru
a fi utilizat de membrii unei comunități
online prin intermediul unei rețele informatice
globale, servicii de criptomonedă, adică monedă
digitală sau jetoane digitale care încorporează
protocoale criptografice, utilizate pentru a rula și
construi aplicații și blockchains pe o platformă
de calcul descentralizată și ca mijloc de plată
pentru bunuri și servicii, servicii financiare, și
anume, consultanță în gestionarea riscurilor
financiare, servicii de consultanță în domeniul
investițiilor financiare, schimburi financiare de
criptomonede, consultanță și cercetare în
domeniul strategiilor monetare, servicii de
investiții, și anume, servicii de consultanță și
dezvoltare a activelor, gestionarea activelor și
pasivelor financiare, consultanță în domeniul
utilizării strategice a instrumentelor financiare
derivate, tranzactii financiare prin blockchain,
transfer electronic de fonduri furnizat prin
tehnologie blockchain.

───────
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(210) M 2022 05548
(151) 12/08/2022
(732) ESTET DENT SRL, STR. URLEA,

NR.44, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

DENT VISION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 02.09.10

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

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

44. Servicii oferite de clinici medicale, servicii
medicale, consiliere medicala, servicii de
tratament medical, servicii medicale oferite
de clinici medicale, asistență medicală la
domiciliu, servicii de evaluare medicala, servicii
oferite de clinici dentare, servicii de igienă
dentară, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, asistență stomatologică,
consultații stomatologice, furnizare de informații
despre stomatologie, consiliere în domeniul
stomatologiei.

───────

(210) M 2022 05549
(151) 12/08/2022
(732) SOIMENI PARC SA, COMUNA

VULTURENI, STR. COLINEI,
NR.9, JUDETUL CLUJ, BĂBUȚIU,
407596, CLUJ, ROMANIA

(540)

Colina Learning Center

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 26.01.03;
26.13.25

(591) Culori revendicate:verde (Hex
#609e75)

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

41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, acreditare
(certificare) de performanțe educaționale,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, administrare de
biblioteci cu servicii de împrumut, angajarea
de personalități sportive pentru evenimente
(servicii de reprezentanță), ateliere organizate în
scopuri culturale, ateliere recreative, certificare
de competențe profesionale, certificare de
servicii de educație, împrumut de cărți,
coordonare de activități culturale, coordonare
de activități de divertisment, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
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festivaluri de artă interpretativă, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment, divertisment de tipul concursurilor
de ortografie, informații în materie de
divertisment, divertisment muzical, divertisment
teatral, educație și formare în domeniul
muzicii și divertismentului, educație și instruire,
exploatarea sălilor de dans, proiecții de filme
cinematografice, furnizare de activități culturale,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
culturale, furnizare de
atracții pentru vizitatori în scopuri de
divertisment, furnizare de centre de recreere,
furnizare de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de evaluări ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de informații
referitoare la cărți, furnizare de informații în
domeniul muzicii, furnizare de informații în
materie de recreere, furnizare de instalații de
recreere, furnizare de instalații de joacă pentru
copii, furnizare de activități recreative, furnizare
de servicii de divertisment pentru copii, furnizare
de servicii de citit povești pentru copii prin
telefon, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul publicațiilor, furnizare de săli
amenajate pentru activități de recreere, furnizare
de spații de recreere, sub formă de terenuri
de joacă pentru copii, furnizare de spații pentru
dans, furnizare de spații pentru divertisment,
furnizare de spații pentru petrecerea timpului
liber și recreere, furnizare de spații pentru
recreere, furnizare de spații teatrale pentru arte
interpretative, furnizare de structuri pentru jocuri
de masă, furnizare de zone de recreere sub
formă de zone de joacă pentru animale de
companie, furnizarea de instalații pentru activități
de recreere în aer
liber, grădini cu acces public, informare
în legătură cu activități culturale, informații
referitoare la recreere, informații în materie
de divertisment, informații în materie de
recreere, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
music-hall, îndrumare, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, administrare (organizare)
de competiții, administrare (organizare) de
concursuri, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), coordonare de expoziții
cu scop educativ, coordonare de expoziții
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, desfășurare
de seminarii de instruire, expoziții de artă,
furnizarea de informații despre congrese,
organizare de ateliere de lucru și seminarii în
aprecierea artei, organizare de ceremonii de
decernare de premii, organizare de ceremonii

de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de cicluri de conferințe,
organizare de competiții artistice, organizare
de competiții sub formă de curse, organizare
de ateliere de lucru și seminarii despre
cunoașterea de sine, organizare de ateliere de
lucru și seminarii pe teme de autocunoaștere,
organizare de competiții în scopul instruirii,
organizare de competiții în scopuri recreative,
organizare de competiții educative, organizare
de competiții pentru divertisment, organizare de
competiții recreative, organizare de competiții și
ceremonii de decernare de premii, organizare
de concursuri în materie de educație,
organizare de concursuri în scopuri educative,
organizare de concursuri de divertisment,
organizare de conferințe, organizare de
conferințe cu privire la educație, organizare
de conferințe cu scopuri educative, organizare
de conferințe educaționale, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de conferințe referitoare la instruire, organizare
de conferințe în domeniul instruirii, organizare
de conferințe în materie de activități culturale,
organizare de conferințe în scopuri educaționale,
organizare de conferințe referitoare la educație,
organizare de congrese în scop de instruire,
organizare de convenții cu scopuri educative,
organizare de convenții în scopuri de
divertisment, organizare de demonstrații în
scop de instruire, organizare de demonstrații
în scopuri culturale, organizare de expoziții
cu scop instructiv, organizare de expoziții de
animale în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziții educaționale, organizare
de expoziții pentru divertisment, organizare de
expoziții în scop de instruire, organizare de
expoziții în scop educativ, organizare de expoziții
în scopuri culturale, organizare de expoziții în
scopuri culturale sau educative, organizare de
expoziții în scopuri de divertisment, organizare
de expoziții în scopuri educative, organizare
de jocuri, competiții și concursuri cu întrebări,
organizare de reuniuni și conferințe, organizare
de seminare de instruire, organizare de întâlniri
în scopuri recreative, organizare de seminarii,
organizare de seminarii cu scop educativ,
organizare de seminarii educative, organizare de
seminarii educaționale, organizare de seminarii
pe teme de educație, organizare de seminarii
pe teme recreative, organizare de seminarii
referitoare la educație, organizare de seminarii
referitoare la instruire, organizare de seminarii în
materie de formare, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de seminarii și congrese,
organizare de spectacole în scopuri educative,
servicii de tabere de vară (divertisment și
educație), servicii de tabere de recreere, servicii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
12/08/2022-14/08/2022

de studiouri de dans, servicii de sport și
fitness, sisteme de joc (divertisment, educație),
servicii specifice școlilor (educație), servicii
specifice parcurilor de aventură pentru copii,
servicii recreative pentru persoanele în vârstă,
servicii sportive și de fitness, activități sportive,
activități sportive și de recreere, antrenament
(instruire), antrenamente sportive, organizarea
de competiții sportive, servicii oferite de cluburi
de agrement cu instalații sportive, consultanță
în domeniul antrenamentului pentru menținerea
condiției fizice, coordonare de evenimente
sportive, cursuri de educație fizică, cursuri de
pregătire în activități sportive, organizarea de
cursuri, antrenament și instruire în domeniul
sportului, educație fizică, educație sportivă,
exploatare de locații sportive, exploatarea de
bazine de înot, exploatarea instalațiilor sportive,
exploatarea piscinelor, facilități de înot, frunizare
de informații referitoare la curse, furnizare de
informații despre activități sportive, furnizare
de informații referitoare la sport, furnizare
de instalații pentru bazine de înot, furnizare
de instalații pentru săli de sport, furnizare
de instalații sportive, furnizare de instalații
sportive de antrenament, furnizare de piscine
de înot, furnizare de patinoare, furnizare de
servicii educaționale referitoare la exerciții
fizice, furnizare de săli de sport, furnizarea
de echipamente și de cursuri de pregătire
în domeniul exercițiilor fizice, furnizarea de
informatii legate de evenimente sportive,
furnizarea de săli de sport, furnizarea instalațiilor
sportive, furnizarea de instalații pentru fitness
și exerciții fizice, instruire în domeniul
educației fizice, instruire pentru menținerea
condiției fizice, management de evenimente
pentru cluburi sportive, organizare de activități
sportive sau competiții, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, organizare de
evenimente sportive și de competiții sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare de
evenimente și concursuri sportive, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de turnee sportive, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive, organizare,
planificare și coordonare de curse de biciclete,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de evenimente sportive, organizarea de
maratonuri, organizarea și coordonarea de
evenimente de atletism la colegiu, organizarea
și desfășurarea competițiilor sportive de colegiu,
pregătire sportivă, rezervare de instalații pentru
activități fizice, rezervare de instalații sportive,
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate și
fitness), servicii de antrenament pentru activități

sportive, servicii de antrenamente fizice, servicii
oferite de școli de călărie, servicii oferite de
școli de schi, servicii de consultanță referitoare
la organizarea de manifestări sportive, servicii
de divertisment legate de sport, servicii de
educare sportivă, servicii de educație fizică,
servicii de pregătire sportivă, servicii de
informare în domeniul sportului, servicii de
recreere și instruire, servicii educative pentru
menținerea condiției fizice, servicii pentru
parcuri sportive, servicii în materie de educație
fizică, servicii oferite de tabere pentru călărie,
servicii sportive, supervizare și arbitraj în
evenimente sportive, supravegherea executării
exercițiilor fizice, servicii recreative legate de
drumeții și camping, servicii radiofonice pentru
pregătirea continuă a personalului didactic,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
servicii prestate de biblioteci, servicii oferite de
parcuri naturale (în scopuri de recreere), servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
servicii educative oferite de școli, servicii
de tabere de vară (divertisment), servicii
educative și de instruire, academii (educație),
acordarea de premii în educație, administrarea
serviciilor educaționale, asigurare de testări și
evaluări în domeniul educației, furnizate prin
intermediul calculatorului, asistență profesională
individualizată (coaching), servicii oferite de
ateliere de formare, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri educative, atribuirea de
certificate de absolvire, cercetare în domeniul
educației, certificare cu privire la acordarea
de premii în domeniul educației, coaching
pentru viață (instruire), coaching personal
(formare), consiliere în carieră (educație),
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
consultanță legată de formarea în materie
de competențe profesionale, consultanță
profesională referitoare la educație, consultanță
în domeniul formării și perfecționării, consultanță
în materie de formare, coordonare de ateliere
de pregătire profesională, coordonare de cursuri,
coordonare de cursuri de formare profesională,
coordonare de cursuri de instruire, coordonare
de cursuri de învățământ la distanță, la nivel de
colegiu, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel de învățământ primar,
coordonare de cursuri de învățământ la distanță,
la nivel de învățământ secundar, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, coordonare de cursuri de
învățământ la distanță, la nivel postuniversitar,
coordonare de cursuri de învățământ la distanță,
la nivel universitar, coordonare de cursuri
prin corespondență, coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, coordonare de
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evenimente educative, coordonare de expoziții
în scopuri recreative, creșe (educație), cursuri
de dezvoltare personală, furnizare de cursuri
de formare profesională, cursuri de instruire
în tabere educative, cursuri de limbi străine,
cursuri de motricitate pentru copii preșcolari,
cursuri de nutriție (nemedicale), cursuri de
sprijin pentru învățarea limbilor străine, cursuri
lingvistice, cursuri în cadrul taberelor educative,
cursuri școlare legate de sprijinul educațional,
cursuri școlare pentru pregătirea examenelor,
demonstrații în scop de instruire, difuzare
de materiale educative, educație, educație în
domeniul lingvistic, furnizarea de informații în
materie de educație, educație muzicală, educație
preșcolară, educație religioasă, educație în
domeniul sănătății, educație în domeniul științei
informaticii, educație în materie de caligrafie,
educație vocațională pentru tineri, elaborare
de cursuri de instruire și de examene,
elaborare de manuale educative, elaborare de
materiale educative, elaborarea de materiale
didactice distribuite la conferințele profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
prelegerile profesionale, elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la seminare profesionale, evaluări didactice
pentru combaterea dificultăților de învățare,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminarele de formare profesională, examene
pedagogice, formare complementară, formare
continuă, formare în domeniul aptitudinilor
profesionale, formare practică (demonstrație),
furnizare de formare profesională, furnizare
de centre de pregătire, furnizare de centre
de pregătire pentru tineri, furnizare de creșe
(educative), furnizare de cursuri de alfabetizare,
furnizare de cursuri de evaluare a abilităților,
furnizare de cursuri de formare, furnizare de
cursuri de formare continuă, furnizare de cursuri
de instruire, furnizare de cursuri de instruire
pentru tineri, furnizare de cursuri de instruire
în dezvoltarea personală, furnizare de cursuri
de pregătire, furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri, furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri în vederea pregătirii pentru carieră,
furnizare de cursuri de pregătire pentru tineri în
vederea pregătirii în profesia aleasă, furnizare de
cursuri de pregătire în domeniul limbilor străine,
furnizare de cursuri educaționale, furnizare de
demonstrații educative, furnizare de formare,
furnizare de informații cu privire la instruire,
furnizare de informații despre învățământ online,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații și întocmire de rapoarte
privind progresul, cu privire la educație și
instruire, furnizare de informații și știri online

în domeniul formării profesionale, furnizare de
instalații de educație fizică, furnizare de instalații
folosite în scop educațional, furnizare de instalații
pentru examinări în domeniul educativ, furnizare
de instalații pentru formarea profesională,
furnizare de instalații pentru meditații, furnizare
de instalații privind învățământul, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare de
seminare online de formare, furnizare de școli
și cursuri de limbi străine, furnizarea de instruire
online, furnizarea de servicii specifice instituțiilor
de învățământ, furnizarea de tutoriale online,
furnizarea educației, furnizarea de informații
bibliografice, furnizarea de informații privind
examenele pedagogice, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informații
în materie de educație, instruire, instruire cu
privire la dezvoltarea personală, instruire de
personal, instruire educativă, instruire în tehnici
de comunicare, instruire pentru adulți, instruire
pentru părinți cu privire la creșterea copiilor,
instruire profesională, învățământ, servicii oferite
de învățământ în universități sau colegii,
mentorat educațional pentru copii de vârstă
școlară, oferte de cursuri de instruire, organizare
de activități didactice, învățământ liceal, servicii
oferite de învățământ preșcolar, organizare de
antrenamente de sport, organizare de ateliere
și seminare, organizare de conferințe cu scopuri
educative, organizare de conferințe referitoare la
formarea profesională, organizare de conferințe
în domeniul instruirii, organizare de congrese
pe teme educaționale, organizare de cursuri,
organizare de cursuri de formare, organizare de
cursuri de instruire, organizare de cursuri de
pregătire în institute de învățământ, organizare
de cursuri prin metode de învățare la distanță,
organizare de evenimente educative, organizare
de examene pentru evaluarea nivelului de
pregătire, organizare de examinări și teste în
domeniul educației, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri
în scopuri educative, organizare de jocuri
educaționale, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scop de instruire, organizare de seminare de
instruire, organizare de seminare de pregătire
continuă, organizare de întâlniri pe teme de
educație, organizare de seminarii referitoare la
educație, organizare de sesiuni de formare,
organizare de simpozioane educaționale,
organizare de simpozioane referitoare la
educație, organizare de tururi cu scop instructiv,
organizare și conducere de conferințe educative,
organizare de verificări educaționale, organizare
și coordonare de cursuri educaționale,
organizare și coordonare de evenimente
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educaționale, organizare și coordonare de
conferințe cu scop educativ, organizare și
coordonare de demonstrații în scopuri de
instruire, organizare și coordonare de seminarii
în grupuri restrânse, organizare și coordonare
de târguri în scopuri academice, organizare și
coordonare de întâlniri în domeniul educației,
organizarea de activități educative destinate
studenților, organizarea de ateliere de lucru,
organizarea de congrese în domeniul educației,
organizarea de conferințe referitoare la educație,
organizarea de congrese pe teme educaționale,
organizarea de convenții în scopuri
educaționale, organizarea de demonstrații
în scopuri educaționale, organizarea de
expoziții cu scopuri educative, organizarea de
festivaluri în scopuri educaționale, organizarea
de programe didactice, organizarea de
simpozioane referitoare la instruire, organizarea
și conducerea de colocvii, organizarea și
conducerea de seminarii, organizarea și
conducerea de simpozioane, organizarea și
conducerea de workshop-uri, organizarea și
susținerea de târguri de educație, orgzanizare
de expoziții cu scop educativ, planificare de
seminare în scopuri educaționale, predare de
limbi străine, predare în licee, predare în școli
primare, predarea de limbi străine, pregătire
de cursuri și examene în scop educațional,
pregătire pentru părinți în domeniul organizării
de grupuri de sprijin pentru părinți, pregătire și
instruire, pregătirea personalului nemedical în
domeniul îngrijirii copiilor, prestarea de servicii
de divertisment educativ pentru copii în centre
after-school, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, punere la dispoziție
de cursuri de instruire, realizare de expoziții
cu scopuri educative, realizare și coordonare
de cursuri de formare, realizarea de seminarii,
reorientarea profesională, seminarii educative,
servicii ale unei academii de formare, servicii
de certificare în educație, și anume furnizare
de cursuri și examinare, servicii de certificare
în educație, și anume furnizare de cursuri și
examinare pedagogică, servicii de consiliere în
materie de educație, servicii de consiliere și
informare privind cariera (asistență educațională
și de instruire), servicii de consultanță cu privire
la analiza cerințelor de instruire, servicii de
consultanță cu privire la educație și instruire,
servicii de consultanță în domeniul educației,
servicii de educație primară referitoare la
alfabetizare, servicii de educație și formare
profesională, servicii de educație și pregătire
profesională, servicii de evaluare didactică,
servicii de examinare academică, servicii de
informare cu privire la școli, servicii de instruire,
servicii de instruire a profesorilor, servicii de

instruire și formare, servicii de învățământ la
distanță oferite online, servicii de învățământ
liceal, servicii de învățământ primar, servicii de
învățământ referitoare la limbi străine, servicii de
predare a limbii engleze, servicii de predare a
limbilor străine, servicii de predare asistate pe
calculator, servicii de predare de limbi, servicii
de pregătire a personalului, servicii de pregătire
asistată pe calculator, servicii de învățământ
superior, organizare de activități recreative,
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, organizare de activități de recreere în
grup, organizare de activități de divertisment
pentru tabere de vară, organizare de activități
de divertisment, organizare de activități culturale
pentru tabere de vară, simpozioane pe teme
de educație, seminare, servicii de conferințe,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, servicii de prezentare în scopuri
educative, realizare, coordonare și organizare
de simpozioane, realizare, coordonare și
organizare de seminarii, realizare, coordonare și
organizare de congrese, realizare, coordonare și
organizare de conferințe, realizare, coordonare
și organizare de ateliere de lucru (instruire),
realizare de expoziții cu scopuri culturale,
planificare de prelegeri în scopuri educaționale,
planificare de conferințe cu scopuri educative,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educative, organizarea de concursuri educative,
organizarea de competiții în scopuri culturale,
organizare de spectacole în scopuri educative,
organizare de concursuri în scopuri educative,
organizare de competiții în scopul instruirii,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de prezentări
în scopuri culturale, organizare de serbări în
scopuri educative, organizare de serbări în
scopuri recreative, organizare de webinare,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și realizare de tâguri cu scop cultural
sau educațional, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, servicii culturale, servicii
de bibliotecă, servicii de divertisment oferite
pentru copii, servicii de divertisment pentru
copii, teste educative, testarea vocațională,
servicii specifice instituțiilor de învățământ,
servicii universitare, servicii școlare, servicii
școlare pentru predarea artelor, servicii școlare
pentru predarea de limbi străine, stabilirea de
standarde de pregătire profesională, stabilirea
de standarde educaționale, susținere de
prelegeri pe teme educaționale, servicii furnizate
de grădinițe (educație sau divertisment), servicii
educative sub formă de cursuri la nivel
academic, servicii educative referitoare la
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sistemele informatice, servicii educative pentru
predarea limbilor, servicii educative pentru
dezvoltarea aptitudinilor mentale ale copiilor,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
intelectuale ale copiilor, servicii educative pentru
adulți, servicii educaționale și de predare,
servicii educaționale și de instruire lingvistică,
servicii educaționale pentru învățători, servicii
educaționale pentru copii, servicii educaționale
pentru comunicarea metodelor de predare a
limbilor străine, servicii educaționale furnizate
de universități, servicii educaționale furnizate
de licee, servicii educaționale furnizate de
colegii, servicii educaționale furnizate de școli,
servicii educaționale furnizate de instituții
pentru formare continuă, servicii educaționale
furnizate de instituții de învățământ superior,
servicii educaționale de tip coaching, servicii
educaționale de sprijin, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, servicii de
pregătire sau educare în domeniul coaching
pentru viață.
43. Servicii oferite de creșe de copii, furnizare
de programe după școală, furnizare de programe
înainte de școală, furnizare de servicii de
creșe (altele decât școlile), furnizare de unități
specializate de asistență socială (servicii de
găzduire temporară), servicii oferite de grădinițe
și centre de supraveghere de zi, servicii de creșe
de copii, servicii de creșă, servicii de grădinițe
pentru copii, servicii de supraveghere de zi,
servicii de tip rezidențial pentru copii, îngrijire de
copii preșcolari și sugari în centre de îngrijire de
zi.

───────

(210) M 2022 05550
(151) 13/08/2022
(732) DAMO TOP SERVICE SRL,

SOSEAUA MIHAI BRAVU NR.116,
BL.D5 , PARTER, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021332, ROMANIA

(540)
La Ema

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

35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, servicii de
comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de agentii

de import și export, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terți.

───────

(210) M 2022 05553
(151) 14/08/2022
(732) CONSIDINE NOVICARE SRL, STR.

DIMITRIE BOLINTINEANU, NR.
8, JUDET PRAHOVA, CÂMPINA,
105600, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Considine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.01; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:rosu
(HEX#C1272D), negru (HEX#000000),
alb (HEX#FFFFFF)

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────
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(210) M 2022 05554
(151) 14/08/2022
(732) ȘERBAN PÎRVULESCU, STRADA

CIHEIULUI, NR. 68, JUDET
BIHOR, ORADEA, 410600, BIHOR,
ROMANIA

(540)
Zexsoft

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

9. Software, aplicații software descarcabile,
software utilitar, programe de jocuri video
descărcabile, software multimedia, software
mobil, software de compilare, software pentru
jocuri.
42. Inginerie de software, proiectare de
software.

───────

(210) M 2022 05556
(151) 14/08/2022
(732) TARASI DACIANA ANCA,

STR. CLUJ NR. 69, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA
PASCU CONSTANTIN, STR. CLUJ,
NR. 69, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

hebe MELINIS Natura regăsită

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.01.03;
02.03.23; 29.01.01; 29.01.06

(591) Culori revendicate:portocaliu, maron
deschis, alb, maron inchis

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

5. Alimente pentru bebeluși, agenți de
administrare sub formă de pelicule solubile
care facilitează administrarea de suplimente
alimentare, agenți de eliberare sub formă
de învelișuri de medicamente care facilitează
eliberarea suplimentelor nutritive, alimente
dietetice adaptate pentru bolnavi, alimente
dietetice de uz medical, alimente dietetice
pentru utilizare în nutriția clinică, alimente
omogenizate adaptate pentru uz medical,
alimente pentru diabetici, alimente uscate
prin înghețare adaptate pentru uz medical,
amestec de băuturi nutritive pentru înlocuirea
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unei mese, antioxidanți, antioxidanți care
conțin enzime, antioxidanți de uz dietetic,
antioxidanți de uz medicinal, antioxidanți derivați
din miere, antioxidanți obținuți din surse
vegetale, preparate dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, preparate cu minerale și
vitamine, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina b, preparate cu vitamina c,
preparate cu vitamina d, preparate dietetice
și alimentare, preparate multivitaminice,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare
pe bază de polen, suplimente alimentare
pe bază de propolis, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente
alimentare proteice, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente antioxidante, suplimente dietetice
care conțin aminoacizi, suplimente dietetice
care conțin oligoelemente, suplimente dietetice
care conțin vitamine, suplimente dietetice
de uz medical, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
oameni, altele decât cele de uz medical,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
cu arome de fructe, suplimente lichide
din plante, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente lichide cu vitamine, suplimente
nutritive, suplimente nutritive nu de uz medical,
suplimente pe bază de plante, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de vitamine, suplimente prebiotice, suplimente
probiotice, suplimente vitaminice și minerale.
29. Amestecuri de fructe uscate, amestecuri
de fructe și nuci preparate, ananas uscat,
anghinare procesate, ardei roșii preparați, bame
uscate, boabe de soia conservate, de uz
alimentar, boabe de soia fermentate (natto),
boabe de soia preparate, boabe de soia uscate,
broccoli, căpșuni conservate, căpșuni uscate,
cireșe preparate, compot de mere, concentrat
de roșii, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrate din suc de legume pentru
alimente, congelate (fructe -), conserve cu
legume, conserve de fructe, cremă de fructe,

curmale, curmale chinezeşti uscate, curmale
preparate, curmale uscate, desert din fructe
de pădure cu frișcă, desert din fructe roșii cu
spumă de albuș, deserturi pe bază de fructe,
dude procesate, extracte din legume pentru gătit,
extracte vegetale pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit (sucuri), flori comestibile,
preparate, flori de gardenia uscate comestibile,
flori uscate comestibile, fructe aromatizate,
fructe coapte, fructe confiate, fructe congelate,
fructe conservate, fructe conservate în alcool,
fructe cu coaja lignificată procesate, fructe
cu coajă lemnoasă gătite, fructe cu coajă
lemnoasă, uscate, fructe cu coajă lignificată
asezonate, fructe de avocado procesate, fructe
de mango preparate, fructe (jeleuri de -),
fructe de torreya, preparate, fructe de papaia
preparate, fructe de pawpaw uscate, fructe
de pădure, conservate, fructe deshidratate,
fructe feliate, fructe feliate la borcan, fructe
feliate, la conservă, fructe fermentate, fructe
glasate, fructe glazurate, fructe kaki uscate (got-
gam), fructe în conservă, fructe în saramură,
fructe la borcan, fructe lychee procesate, fructe
preparate, fructe tăiate, fructe uscate, fructe
uscate cu coaja lemnoasă aromate, fulgi de
cocos, fulgi de kiwi, fulgi de mere, fulgi de
piersică, fulgi de păducel, ghimbir, conservat,
gutui, preparate, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, jeleu preparat
din rădăcină de limba diavolului (konnyaku),
legume amestecate, legume congelate, legume
conservate, legume conservate (în ulei),
legume decojite, legume feliate, la conservă,
lămâi preparate, lămâiță preparată, lăstari
de bambus înghețați, legume fermentate,
legume gata-tăiate pentru salate, legume gătite,
legume liofilizate, legume pre-tăiate, legume
procesate, legume sub formă de pudră, legume
sărate, legume tăiate, legume uscate, legume
uscate prin înghețare, legume în conservă,
legume în saramură, leguminoase conservate,
leguminoase prelucrate, leguminoase uscate,
mango uscat, măcriș, prelucrat, mere preparate,
miezuri de nucă, migdale măcinate, migdale
preparate, morcovi, morcovi decojiți, mure
uscate, napi uscați, nuci aromate preparate,
nucă de cocos preparată, nucă de cocos rasă,
năut, preparat, nuci macadamia preparate, nuci
comestibile, nuci conservate, nuci cu coajă
preparate, nuci de cocos uscate, nuci preparate,
nuci uscate, pastă de arahide, piersici preparate,
piure de legume, piureuri de fructe, polen
de pin preparat ca aliment, polen preparat
pentru alimentație, portocale conservate și
turtite, portocale, preparate, porumb dulce
(conservat), porumb dulce congelat, porumb
dulce, prelucrat, produse din fructe uscate,
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prune conservate, pulpă de fructe, salate de
fructe, sfeclă procesată, smochine uscate, soia
(pregătită), soia conservată, spanac, congelat,
stafide, spirulină preparată, stafide infuzate,
tocătură din fructe, trufe conservate, umpluturi pe
bază de fructe pentru prăjituri și tarte, umpluturi
pe bază de fructe pentru plăcinte, umpluturi de
fructe pentru plăcinte, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, alimente pe bază
de legume fermentate (kimchi).
30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat (produse
de cofetarie, inghetate) și șerbeturi, cereale
procesate, amidon și produse din acestea ,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, produse apicole, Propolis de uz
alimentar, îndulcitori naturali, miere, glazuri
dulci și umpluturi dulci, alimente obținute
dintr-un îndulcitor pentru prepararea unui
desert, alimente obținute dintr-un îndulcitor
pentru îndulcirea deserturilor, ceară de albine,
edulcoranți naturali cu conținut redus de calorii,
fagure brut, fructoză, fructoză de uz alimentar,
îndulcitori naturali, miere, miere biologică pentru
consum uman, miere cu plante aromatice,
miere cu trufe, miere de helichrysum, miere de
manuka, miere maturată natural, miere naturală,
îndulcitori (naturali) sub formă de granule,
îndulcitori naturali sub formă de concentrate
de fructe, înlocuitori ai zahărului, înlocuitori
de miere, siropuri și melasă, miere (pentru
alimentație), polizaharide pentru utilizare ca
hrană pentru consum uman, preparate de
glucoză de uz alimentar, produse tartinabile dulci
(miere), propolis, propolis de uz alimentar, pudră
de glucoză pentru alimente, semințe de pin
trase în zahăr, zahăr, zahăr cristalizat pentru
decorat alimente, zahăr de palmier, zahăr pentru
dulceață, zahăr pentru prepararea conservelor
de fructe, zahăr, miere, sirop de melasă,
zaharoză, zahăr pentru prepararea jeleurilor,
zahăr pudră, dulciuri sub formă de cremă spumă,
dulciuri înghețate.
40. Condiționarea și purificarea aerului și a
apei, tratamentul alimentelor și băuturilor,
congelarea alimentelor, conservarea alimentelor,
conservarea alimentelor și a băuturilor,
conservarea băuturilor, măcinarea alimentelor,
prelucrarea produselor alimentare destinate
utilizării în producție, procesarea alimentelor,
păstrarea alimentelor în cutii de conserve,
servicii de conservare a alimentelor, servicii
de pasteurizare pentru alimente și băuturi,
stoarcere de fructe pentru alte persoane,
tratarea alimentelor pentru prevenirea apariției
mucegaiului, tratarea alimentelor preparate,
zdrobirea fructelor.

───────

(210) M 2022 05557
(151) 14/08/2022
(732) CONSENEL TIM SRL, STRADA

XLVIII, NR. 3, JUDET TIMIS, SAG,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Consenel Tim Racorduri
Medie si Joasa Tensiune

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.04

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

clase:
37. Amplasare de cabluri, amplasare de rețele
de alimentare cu electricitate, instalare de
conducte, lucrări de construcții subterane legate
de cablajele electrice, lucrări de construcții
subterane cu privire la conducte, lucrări
de construcții subterane legate de cablare,
montarea și îngroparea cablurilor, pozare de
cabluri, pozarea țevilor, pozarea conductelor,
pozare și construcție de conducte, pregătirea
terenului pentru construcții, servicii de consiliere
cu privire la construcția de clădiri și de alte
structuri, servicii de instalare de țevi, servicii de
informații și consultanță cu privire la construcții,
servicii de management în construcții, servicii
de supraveghere a construcțiilor de clădiri
pentru proiecte de construcții, servicii pentru
stabilizarea solului prin compactare prin vibrare ,
servicii pentru stabilizarea solului prin injectare
cu ciment, servicii pentru stabilizarea solului
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prin injectare cu pastă de ciment , servicii
pentru stabilizarea solului prin injectarea cu
ciment , servicii pentru stabilizarea solului prin
introducerea de bare de consolidare , stivuirea
pământului, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, supervizarea construcțiilor pe
șantier, supraveghere a lucrărilor de construcții.

───────


