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Cereri Mărci publicate în 23/09/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 06461 16/09/2022 ILIE IONCESCU MACAC

2 M 2022 06462 16/09/2022 S.C. CDA RO STEEL SRL

3 M 2022 06463 16/09/2022 ZINON IMPEX SRL ZINON IMPEX We make the
difference

4 M 2022 06464 16/09/2022 V&K TRADING GROUP SRL V&K Trading Group We are part
of your Business

5 M 2022 06465 16/09/2022 ROM FARMING 2007 SRL Rom Farming Good for you,
Good for us logistics

6 M 2022 06466 16/09/2022 CONDEC CONSULTING SRL Condec

7 M 2022 06467 16/09/2022 VIKY WEBER Rogue8

8 M 2022 06468 16/09/2022 LAURENTIU MARIUS
JURUBITA

VACANTE DE VIS

9 M 2022 06469 16/09/2022 FIZIOSPORT REHAB S.R.L. FIZIOSPORT

10 M 2022 06471 16/09/2022 BERCIU IOANA-RODICA Longevity BOOST

11 M 2022 06472 16/09/2022 EQUILIBRIUM DENTAL S.R.L. EID

12 M 2022 06473 16/09/2022 MAXIM TOOLS
INTERNATIONAL SRL

OPTIM EFFICIENT CUTTING

13 M 2022 06475 16/09/2022 URSUS BREWERIES SA MENTOR

14 M 2022 06476 16/09/2022 INORI SRL MARQVIS

15 M 2022 06477 16/09/2022 INORI SRL MARQVIS COLLECTIONS

16 M 2022 06478 16/09/2022 DAN CATALIN VASTAGU CulTube

17 M 2022 06479 16/09/2022 SC GRUPUL EDUCATIONAL
CANTEMIR

Grupul Educațional Cantemir

18 M 2022 06480 16/09/2022 MINET SA WETEX

19 M 2022 06481 16/09/2022 BALANCE PHARMA SRL Bodybalance BluSEPT

20 M 2022 06482 16/09/2022 SIOLA PLUS SRL DD

21 M 2022 06483 16/09/2022 STADA BOUTIQUE SRL stada

22 M 2022 06484 16/09/2022 SC DIGI CONTA SERVICES
SRL

Digi Conta 2008

23 M 2022 06485 16/09/2022 EXIT EVENTS SRL ego ballroom

24 M 2022 06486 16/09/2022 MANOLESCU MIRCEA Safe City
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2022 06487 16/09/2022 SC DIGI CONTA SERVICES

SRL
Digi Conta 2000

26 M 2022 06488 16/09/2022 ALEXANDRU RADUCANU Tabăra de radiestezie School of
Light RA

27 M 2022 06489 16/09/2022 HEALTHCORNER SRL HealthCorner

28 M 2022 06490 16/09/2022 VECTOR AESTHETIC SRL La Clinica renew aesthetic

29 M 2022 06491 16/09/2022 TOP GLASS S.R.L. TOP GLASS

30 M 2022 06492 16/09/2022 OLIMPIU GALANI Eximia City Clinic

31 M 2022 06493 16/09/2022 VECTOR AESTHETIC SRL IN SHAPE renew aesthetic

32 M 2022 06494 16/09/2022 VECTOR AESTHETIC SRL noua redefining beauty

33 M 2022 06495 16/09/2022 VECTOR AESTHETIC SRL Couture renew aesthetic

34 M 2022 06497 16/09/2022 OYNUR-CERCHEZ MUSLEDIN ANA DANCE DANS BALET
GIMNASTICA

35 M 2022 06499 16/09/2022 OYNUR-CERCHEZ MUSLEDIN FESTIVALUL STELELE AURII

36 M 2022 06500 16/09/2022 S.C. MR.CLEANUP S.R.L. Knou

37 M 2022 06501 17/09/2022 ODYSSEY LIFE SRL O.L by ODISSEY LIFE

38 M 2022 06505 17/09/2022 L'AMPHITHEATRO ART CLUB
SRL

L'Amphitheatro

39 M 2022 06508 17/09/2022 TBM OIL INTERNATIONAL SRL Firebird Project
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(210) M 2022 06461
(151) 16/09/2022
(732) ILIE IONCESCU, ALEEA RAMNICU

VALCEA 8, ETAJ 9, AP. 910,
SECTOR 3, BUCURESTI , 031807,
ROMANIA

(540)
MACAC

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă, produse de toaletă.
5. Produse și articole pentru igienă, suplimente
alimentare si preparate dietetice, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului.
16. Hârtie și carton, batiste de hârtie, batistuțe de
hârtie, bavete din hârtie pentru bebeluși, cârpe
de șters din hârtie, hârtie aspră (pentru toaletă),
hârtie absorbantă, hârtie de toaletă, hârtie
igienică, hârtie igienică de toaletă, hârtie igienică
pentru toaletă, hârtie igienică sub formă de rolă,
hârtie pentru șervețele, role de hârtie igienică,
pungi din hârtie pentru excrementele animalelor
de companie, șervețele de buzunar din hârtie,
șervețele de hârtie, șervețele de hârtie pentru uz
casnic, șervețele de toaletă din hârtie, șervețele
de unică folosință, șervețele din hârtie, șervețele
pentru baie, carpete de hârtie pentru cuștile
animalelor de companie, lopățele din carton
pentru eliminarea excrementelor animalelor de
companie, învelișuri din hârtie pentru colaci de
wc, șervețele din celuloză, șervețele din celuloză
de uz casnic.

───────

(210) M 2022 06462
(151) 16/09/2022
(732) S.C. CDA RO STEEL SRL, STR.

PRELUNGIREA GHENCEA, NR.45,
MANSARDA, BL. C3, SC. A, AP.
46, JUDETUL ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.11.12

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

clase:
6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie,
accesorii din metal pentru tâmplărie, accesorii
din metal pentru șine de dulapuri de haine,
accesorii metalice pentru bastoane, agățătoare
metalice de oglinzi, agățătoare metalice pentru
tablouri, ajutaje de metal, ajutaje metalice,
alice (din plumb) pentru sablare, ancore,
ancore din metal, ancore metalice de zidărie,
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apărătoare metalice, arcuri ca articole de fierărie
pentru tapițerie, arcuri (articole de fierărie),
arcuri confecționate în principal din metal,
arcuri metalice, armături metalice pentru curele,
baghete metalice pentru muchii, balamale din
metal acționate prin arc, balamale din metal cu
arc, balamale din metal pentru podea, balamale
metalice, balize din metal, bare de susținere
din metal, benzi metalice pentru colțuri, bețe
metalice pentru cort, instalații metalice pentru
parcat biciclete, bile de măcinare din oțel,
bile pentru rulmenți, blindaje confecționate din
metale comune, bobine din metal (nemecanice)
pentru depozitarea lanțurilor, bobine metalice,
bobine metalice pentru depozitarea cablurilor
(nemecanice), bobine realizate din metale
comune, borduri metalice, cabluri, fire și lanțuri,
din metal, borduri metalice de parcare, borduri
metalice pentru amenajare peisagistică, borduri
metalice pentru gazon, bride metalice, bride
metalice (coliere), bride pentru cabluri, bucșe
elastice din metal, cu excepția pieselor de
mașini, bucșe metalice (altele decât piese pentru
mașini), butoni din metal pentru sertare, ocheți
de cabluri, canale din metal de scurgere, capace
confecționate din metal, capace de hidrant din
metal, căciuli de ventilație din metal pentru coșuri
de fum, capace din metal, capace metalice
de acces, capace metalice pentru canalele de
scurgere, capace și grătare metalice pentru guri
de scurgere, capcane din metal pentru animale
sălbatice, capcane pentru fiare sălbatice, cârlige
(fierărie), cârlige de ancorare din metal, cârlige
de sârmă, cârlige din metal destinate utilizării
în construcții, cârlige din metal pentru agățat
pălării, cârlige din metal pentru agățat genți,
cârlige metalice cu șurub, cârlige metalice de
uz menajer, căptușeli (metalice) pentru izolarea
rezervoarelor de apă caldă, catarame din metale
obișnuite (articole de fierărie), catarge din metal
pentru arborat steaguri, catarge portabile pentru
arborat steaguri, din metal, clanțe metalice,
clapete metalice anti-retur (altele decât piesele
pentru mașini), cleme de detensionare din
metal, cleme de suspendare din metal, cârlige
metalice (ușă), cârlige metalice pentru prosoape,
cârlige metalice pentru portmantouri, cârlige
metalice pentru trapeze, cătușe, clopote de
metal, coliere de presiune (metal), conectoare
din metal în formă de bară, console din metal
pentru atârnarea draperiilor la ferestre, console
metalice (construcții), corniere metalice, corniere
din metal, cornuri de nicolavă, țăruși de metal
pentru cort, coșuri de fum metalice, crampoane
metalice, cuie pentru încălțăminte, din metal,
cuiere din metale comune pentru pălării, cuiere
metalice pentru îmbrăcăminte (cârlige), cupe
de premii realizate din metale comune, cupole

metalice, inele de cupru, cutii metalice pentru
scrisori, cutii poștale metalice, cuve metalice
pentru mortar, decorațiuni adezive din bronz
pentru perete, decorațiuni adezive din metale
comune pentru perete, dispozitive de blocare
din metal, dispozitive de blocat roți, din metal
(altele decât anti-furt la vehicule), dispozitive
de etanșare din metal pentru amortizoare de
șocuri, dispozitive de etanșare din metal pentru
prevenirea scurgerilor de gaze, dispozitive de
etanșare din metal pentru reducerea frecării
metalelor, dispozitive de închidere cu inel din
metale comune, dispozitive metalice de prindere
cu bile, distanțiere metalice, dopuri (cepuri)
metalice, draperii metalice, drugi de zăvor,
dreptare metalice, ecrane de protecție din metal,
elemente metalice de protecție pentru copaci,
etichete din metal, filmuri și foi din metal folosite
la fabricarea plăcilor de circuite, fitinguri din
metal sub formă de inel, fitinguri ramificate
din metal, flanșe oarbe metalice, folie metalică
pentru gătit, garnituri (metalice), gradene din
metal, ghidaje din metal pentru sertare, grătare
pentru bușteni, gratii din metal pentru șemineuri,
grilaje din metal, grilaje din oțel, grilaje metalice
extensibile, grile de aerisire (metalice) pentru
acoperișuri, grile de ventilație (metalice) pentru
construcții, grile din metal, grile metalice, guri
de evacuare a fumului (canale de aerisire) din
metal, holz șurub cârlig din metal, îmbinări cu
ax de rotație din metal, împrejmuiri metalice
pentru șemineuri (mantale și polițe), inele din
metal, inele metalice, jardiniere metalice pentru
ferestre, lamele, lamele de etanșare, lamele
de placare din metal, laminate din folie de
aluminiu cașerată pe hârtie, întinzătoare de
cabluri metalice pentru ambarcațiuni, materiale
de sudură, limitatoare (praguri) (portabile) pentru
limitarea vitezei de circulație (metal), limitatoare
de viteză (fixe) (metal -), mantale din metal
pentru șeminee, manșoane (articole de fierărie),
materiale blindate din metal, mânere metalice,
matrițe (mulaj), monturi metalice, nicovale, olane
metalice pentru coșuri de fum, opritoare din
metal, opritoare metalice, paravane metalice
pentru cuptoare, piulițe, buloane și brățări
metalice, pene pentru roți confecționate în
principal din metal, pereți din metal pentru
proiecții, piese forjate din oțel, pinteni, pitoane
din metal, plăci de ancorare din metal, plăci
de calare din metal, plase de sârmă împotriva
ebulmentului, plase și țesături din sârmă,
plasă de sârmă, platbande autoadezive pentru
marcarea de modele pe ferestre, platoșe
(cuirase), racorduri de ungere, racorduri metalice
de expansiune, racorduri olandeze din metal
(altele decât vehicule), rame de metal pentru
plăcuțe de înmatriculare, rame metalice pentru
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rafturi (altele decât mobilierul), rampe din metal
pentru parcarea vehiculelor, rampe metalice,
robinete de trecere (cruci de îmbinare cu
robinet) metalice, robinete din metal pentru
dozatoare de bere, robinete metalice pentru
butoaie de bere, scripeți (produse de fierărie),
roți de transmisie, arcuri și supape din metal
(cu excepția componentelor de mașini), scripeți
metalici (cu excepția celor pentru mașini), sigilii
de plumb, șaibe (produse de fierărie), șarniere
metalice, sonerii, steaguri metalice, stâlpi
metalici de delimitare, structuri de susținere din
metal pentru bannere, stâlpi din metal pentru
accesarea cablurilor, stâlpi din metal pentru
conducerea cablurilor, stâlpi din metal pentru
distribuția cablurilor, supape metalice cu clapetă,
suporturi de montanți din metal, șine din metal
pentru sertare, șine metalice pentru fotografii,
ștergătoare din metal pentru picioare, suporturi
din metal pentru șine, suporturi metalice de
conducte, suporturi metalice pentru plante,
suporturi metalice pentru motoare, suporturi
metalice pentru rafturi, suporturi pentru copaci
(arbori) (metalice), suporturi în consolă din metal,
șuruburi cu cap inelar, tambure metalice cu
furtun retractabil cu arc, tampoane metalice, tije
de măcinare din oțel, tăvi metalice, șuruburi
metalice pentru gheață, țesături metalice, țevi de
scurgere din metal, țăruși din metal pentru plante
sau copaci, țăruși metalici pentru corturi, țăruși
metalici pentru grădină, tuburi metalice (produse
de fierărie), uși batante din metal pentru câini/
pisici, uși batante din metal pentru pisici, vitrine
metalice pentru magazine, ținte (dibluri) din
metal, articole de ambalat, de învelit și de
balotat, din metal, ambalaj (recipiente metalice
de -), ambalaje din tablă cositorită, bene metalice
pentru reziduuri, bidoane (recipiente) metalice
pentru lapte, buncăre metalice (nemecanice),
butelii confecționate din metal pentru gaz sub
presiune, butelii din metal pentru depozitarea
combustibilului, butelii din metal pentru gaz,
butelii metalice pentru gaz comprimat, butelii
din metal pentru gaz sub presiune, butelii
metalice pentru gaz sau lichide sub presiune,
vândute goale, butoaie confecționate din metal,
butoaie de metal pentru stocarea apei de
ploaie, butoaie din metal, cadre din metal
pentru cutii, canistre de benzină din metal,
canistre de combustibil din metal, canistre din
metal, capace filetate din metal, capace metalice
de conserve, capace metalice de îmbuteliere,
carcase din metal, casete metalice, căptușeli
ajustate pentru coșuri metalice, cepuri metalice,
conectoare metalice, cilindri din metal pentru
gaze comprimate, conserve metalice, containere
de depozitare din metal, containere de siguranță
din metal, containere de transport din metal,

containere metalice pentru deșeuri, containere
metalice plutitoare, copăi din metal, coșuri
din metal, coșuri metalice, cutii din metal,
cuști din metal, cutii metalice, cuve metalice,
distribuitoare din metal, dispozitive metalice
de închidere, gabioane metalice, lăzi metalice,
jgheaburi metalice de alimentare, lăzi din metal
pentru sticle, oțel pentru cutii de conserve, palete
de metal, paleți metalici pentru încărcare și
descărcare, închideri cu capac confecționate din
metal, închideri cu capac din metal, închizători
de metal pentru genți, pâlnii colectoare din
metal pentru ape pluviale, rafturi metalice paleți,
recipiente de reciclare din metal, recipiente
metalice pentru acizi, recipiente metalice pentru
furaje, recipiente metalice pentru gaze lichefiate,
rezervoare (cisterne) de apă din metal de
uz gospodăresc, rezervoare (cisterne) de apă
din metal, rezervoare de metal, rezervoare
de metal (structuri), lăzi metalice pentru scule
(goale), seifuri metalice rezistente la foc, silozuri
metalice, staniol, tubulaturi metalice, acoperiri
din aluminiu pentru fațade, acoperiri din metal
pentru fațade, acoperiri metalice, acoperiri
metalice pentru tavane, acoperiș metalic care
încorporează baterii solare, acoperișuri de metal,
care includ celule fotovoltaice, acoperișuri de
metal, care includ celule solare, acoperișuri
metalice, ancore din metal pentru clădiri, ancore
metalice utilizate în construcții, antretoaze
din metal, arcade confecționate din materiale
metalice, arcade din materiale metalice, arcade
din metal, armături de oțel pentru construirea
planșeelor de beton, armături metalice, armături
metalice pentru construcții, armături metalice
pentru beton, articole din metal destinate placării
pereților interiori, articole din metal pentru
placare, articole din metal pentru placarea
fațadelor, articole din metal pentru placarea
pereților, articole din metal pentru placarea
pereților interiori, articole din metal pentru
placarea tavanelor, articole metalice folosite
în construcții, baghete decorative din metal,
balustrade din metal, balustrade din metal
pentru clădiri, balustrade din metal pentru scări,
balustrade metalice pentru balcoane, balustrade
metalice pentru garduri, balustrade metalice
pentru poduri, bandă hidroizolatoare din aluminiu
pentru îmbinări ale acoperișurilor, bare de
armare din metal, bandă hidroizolatoare din
plumb pentru îmbinări ale acoperișurilor, bare
de armare din metal pentru zidării, borduri
de alei, confecționate din materiale metalice,
cadre de oțel pentru construcții, cadre metalice,
cadre spațiale metalice, canale de aer din metal
pentru clădiri, cămine de vizitare confecționate
din metal, cămine de vizitare din metal, canale
de aerisire din metal, canale de scurgere din
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metal, canalizări stradale din metal, capace de
ventilație metalice pentru canalele de ventilație,
capace metalice pentru guri de vizitare, capace
pentru guri de vizitare confecționate din metal,
capace metalice pentru guri de aerisire, colțare
metalice cu plasă, coame metalice de acoperiș,
cofraje metalice pentru beton, carosabile din
metal, căptușeli metalice (construcții), căptușeli
metalice pentru pereți, căptușeli refractare
pentru cuptoare, din metal, căptușiri din metal,
cărămizi pentru construcții (metal -), cărămizi
refractare din metal, cărămizi semirefractare din
metal, componente din metal pentru construirea
fațadelor, componente metalice pentru acoperiș,
componente metalice prefabricate pentru
construcții, conducte metalice pentru instalații
de aer condiționat, conducte metalice pentru
instalații de climatizare, conducte metalice
pentru încălzire, console (din metal), construcții
cu fațadă termoizolantă cu pereți dubli
(de metal), construcții cu structuri metalice,
corniere de acoperiș, cornișe metalice, corniere
metalice pentru rigips (materiale de construcții),
ornamente de cornișe metalice, coșuri de fum din
oțel, dale de perete, metalice, dale de acoperire
din metal, dale metalice, dale metalice de tavan,
dispozitive metalice de ancorat, distanțiere ca
elemente de construcție confecționate din metal,
dolii metalice pentru acoperișuri, dolii din metal
pentru construcții, extrudări metalice, fațade din
metal, ferme de acoperiș din metal, flanșe de
ancorare din metal, foi de oțel pentru construcții,
fontă pentru utilizare în construcții, foi metalice
pentru acoperișuri, forme metalice de turnare,
forme metalice de turnare pentru beton, frize
(elemente metalice pentru construcții), garduri
din zale metalice, garduri și panouri metalice,
garnituri din metal pentru rigole, grilaj din
metal, grilaje din metal pentru pavaje, grilaje
din metal pentru drumuri, grilaje din metal
pentru tavane false, grilaje metalice, grinzi cu
zăbrele, grinzi de construcții (metalice), grinzi de
fier sau oțel, grătare metalice (bare pentru -),
grinzi metalice, grinzi subțiri din metal, instalații
pentru pereți cortină din metal, instalații pentru
plafon (metalice-), îmbrăcăminte murală din
metal pentru clădiri, îmbrăcăminte murală din
metal pentru construirea pereților, îmbrăcăminte
pentru construcții metalice, îmbrăcăminte rutieră
metalică, jgheaburi de metal pentru ploaie,
jgheaburi din aluminiu, jgheaburi din metal
pentru acoperișuri, jgheaburi din metal pentru
colectarea apei reziduale, jgheaburi din metal
pentru evacuarea apei de ploaie, jgheaburi din
metal pentru evacuarea apei reziduale, jgheaburi
metalice, lambriuri din metal, învelitori din metal
pentru acoperișuri, lonjeroane metalice pentru
construcții, materiale de construcție din oțel,

manșoane de ancorare din metal, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă de
foi, materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale de întărire din metal pentru
construcții, materiale metalice de construcție
pentru șosele, materiale metalice de pavaj,
materiale metalice de întărire pentru construcții,
mână curentă din metal pentru scări, materiale
pentru căile ferate, matrițe de turnare sub
presiune din metal, matrițe din metal pentru
turnarea produselor din ciment, membrane
metalice pentru acoperișuri, metale de placare,
mulaje din metal pentru construcții, mulaje
metalice, muluri din metal pentru construcții,
obloane metalice pentru arhitectură, palplanșe
metalice, panouri acustice din metal pentru
pereți, panouri acustice, din metal, panouri de
acoperire din metal pentru construirea pereților,
panouri de metal, panouri din metal, panouri
din metal pentru tavane, panouri exterioare
din metal, panouri frontale metalice, panouri
metalice, panouri (rame metalice) folosite
în construcții, parapete din metal, paravane
metalice (altele decât mobilierul), paravane
metalice (pereți despărțitori), paravane metalice
mobile (structuri), pardoseli din metal, pardoseli
metalice, pavaje metalice, pavaje confecționate
din metal, pereți de compartimentare din
metal, pereți despărțitori din metal, pereți din
metal pentru cabine, pereți metalici blindați,
pereți mobili confecționați din metal, piese de
conectare din metal pentru jgheaburi, piese
metalice ștanțate, piese turnate din metal pentru
construcții, piloni din metal, placaje metalice
pentru pereți, placare cu aluminiu, placarea
cu metal a pereților clădirilor, placări cu metal
pentru protecție împotriva intemperiilor, placări
(metalice) pentru construcții, plăci de acoperire
din metal, plăci de ancorare, plăci din metal, plăci
metalice, plafoane metalice, planșee metalice,
plinte de metal, plase din metale comune,
plăci metalice de construcție, plăci metalice
de drenaj, plinte din metal, plinte metalice,
podele metalice, porticuri din metal, profile
(profiluri) metalice, profile de protecție din metal
pentru pereți, profile din aluminiu utilizate pentru
sisteme de informație sau de afișaj, profile
metalice, profile metalice (semifabricate), profile
metalice decorative, profiluri metalice, profiluri
metalice cu izolare termică, protecții din metal
pentru ferestre, rame metalice pentru construcții,
schelete din metal pentru camere, schelete
din metal pentru tavane, reazeme pentru
poduri (materiale de construcții) metalice, rigole
metalice de scurgere, rigole metalice stradale,
rozete (decorațiuni de tavan) din metal, scânduri
din metal pentru podea, scări confecționate din
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metal, scări de metal, scări din metal, secțiuni de
pardoseală confecționate din metal, șarpante de
acoperiș din metal, șarpante metalice, șarpante
metalice pentru construcții, segmente metalice
fasonate, socluri din metal, șine confecționate
din metal, șine de ancorare din metal, șine de
ghidare din metal, șine de oțel, șine glisante
din metal, șipci metalice, spaliere metalice,
structuri de schelete din metal, structuri de
pereți prefabricate din metal cu izolație din vată
minerală, structuri din metal pentru acoperișuri,
structuri din oțel, structuri metalice, stâlpi de
delimitare din metal, stâlpi de metal (părti
de construcție), stâlpi metalici pentru limitare,
structuri metalice pentru închiderea balconului,
structuri modulare metalice, structuri pentru
cadre metalice, structuri reticulare metalice,
structuri modulare mobile pentru construcții
(metal), suporturi din aluminiu pentru panouri,
suporturi din metal pentru sticlă, suporturi din
metal pentru stâlpi de susținere, suporturi
din metal pentru zidării, suporturi metalice de
parapete, suporturi metalice pentru plafoane,
suporturi din metal pentru jgheaburi, tablă
metalică pentru acoperiș, țevi, tuburi și furtunuri
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape, din
metal, table metalice pentru acoperișuri, tavane
cu panouri (metalice), tavane suspendate cu
cadre metalice, tavane suspendate metalice,
terminale de coșuri de fum (metalice), tije
de armătură din metal, țigle metalice, unități
de construcții modulare transportabile din
metal, unități modulare pentru construcții (metal
-), ventilatoare metalice pentru acoperișuri,
versante metalice pentru acoperiș, alamă, aliaj
de aluminiu ranforsat cu bauxită, aliaj de titan,
aliaj de uraniu, aliaje argint-nichel, aliaje cu
agenți aditivi pentru producția fierului, aliaje de
aluminiu, aliaje de crom, aliaje de fier, aliaje
de fier-carbon, aliaje de magneziu, aliaje de
metal cu calciu și aluminiu, aliaje de metale
obișnuite, aliaje de plumb, aliaje din alamă,
aliaje de staniu placate cu argint, aliaje din
aluminiu, aliaje din magneziu, aliaje din nichel,
aliaje din oțel brut sau semifabricat, aliaje
metalice, aliaje plumb-cositor, aliaje utilizate
pentru turnare, aluminiu, bandă de cupru, bandă
de oțel, bandă metalică, bare cilindrice metalice,
bare confecționate din titan, bare de cositor,
bare de cositor sub formă de spirală, bare de
metal pentru prelucrare ulterioară, bare de oțel
laminate la cald, bare de oțel tras la rece, bare
din oțel finisate la rece, bară din oțel, bare din
oțel tubular, bare filetate din metal, bare metalice,
bare metalice exfoliate, bare metalice trase
și șlefuite, benzi de aluminiu, benzi metalice
subțiri, bile de oțel, blindaje, blindaje din metal,
brame, bronz, cadmiu, butuci de metal, crom,

deșeuri din oțel aliat, discuri de aluminiu, discuri
din metal, ferocrom, feromolibden, ferosiliciu,
ferotitan, ferotungsten, fibre de oțel, fier, fier
galvanizat, fier spongios, fier sub formă de benzi,
fier sub formă de granule, foi de aluminiu, foi
de blindare din metal, foi de metal inclusiv
cele din aliaje de oțel și titan, foi de oțel
pentru caroserii de automobile, foi din oțel
galvanizat, folii de metal, fontă brută, fontă brută
sau semifabricată, galenă (minereu), germaniu,
hafniu (celțiu), gluciniu (beriliu), indiu, limonit
(mineral), lingouri de cupru, lingouri de fier pur,
lingouri de magneziu, lingouri de metal obișnuit,
lingouri de nichel, lingouri de plumb, lingouri
de staniu (cositor), lingouri de zinc, lingouri din
aliaj de aluminiu, lingouri din aliaj de plumb,
lingouri din aliaj de titan, lingouri din aliaj de
zinc, lingouri din aliaj de staniu (cositor), lingouri
din aliaj pe bază de cupru, lingouri din aliaje de
magneziu, lingouri din aliaje de nichel, lingouri
din aluminiu, magneziu, mangan, metal de bază
în stare brută, metale, metale anodice, metale
comune, metale comune forjate, metale comune
și aliajele acestora inclusiv oțel inoxidabil, metale
comune și aliajele lor, metale comune, brute sau
semiprelucrate, pentru prelucrarea ulterioară,
metale feroase, metale grele, metale laminate,
metale neferoase, metale neferoase și aliajele
lor, metale obișnuite (aliaje din -), metale
neprețioase obișnuite, metale obișnuite brute
sau semifabricate, metale piroforice, metale
sinterizate, metale sub formă de foițe sau pudră
pentru imprimante în 3d, metale sub formă de
folie pentru imprimante 3d, metale sub formă
de pulbere pentru imprimante 3d, metale sub
formă de pulberi, metaloceramice (materiale
-) (cermeți), minereuri, minereuri de cobalt,
minereuri de cupru, minereuri de fier, minereuri
de mangan, minereuri de metal tratate, minereuri
de molibden, minereuri de nichel, minereuri
de plumb, minereuri de staniu, minereuri de
wolfram, minereuri de zinc, minereuri metalifere,
molibden, montanți din metal, nichel, niobiu, nișe
(metal), oțel, oțel (aliaje de -), oțel (benzi de
-), oțel brut, oțel (piese turnate din -), oțel brut
sau semifabricat, oțel carbon, oțel inoxidabil, oțel
inoxidabil sub formă de benzi, oțel inoxidabil sub
formă de foi, oțel placat, oțel profilat, oțel sub
formă de bară, oțel sub formă de benzi, oțel
sub formă de bobine, oțel sub formă de cilindru,
oțel sub formă de foi, oțel sub formă de folii,
oțel sub formă de plăci, oțel sub formă de rulou,
oțel sub formă de tije, oțel tras la rece, oțeluri
laminate, oțeluri relaminate, oțeluri sub formă
de tambure, panouri de cupru pentru fabricarea
plăcilor cu circuite electrice, piese de metal brute
pentru confecționarea cartușelor, piese de metal
brute pentru confecționarea țevilor de arme,
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piese din metal brut, piese din metale forjat,
piese turnate din fontă (semifabricate), piese
turnate din oțel sub formă de foi, tije, bare
și lingouri în formă de prismă, pilitură, pirite
de fier, platbande, platbande de oțel laminate
la rece, plumb brut sau semifabricat, plumb
pentru turnarea figurilor, plăci de blindare din
metal, plăci de oțel acoperite cu vinil, plăci
din aluminiu, plăci din metal inclusiv cele cu
aliaje de oțel și titan, plăci din metale comune,
plăci din oțel galvanizat, poansoane pentru
ștanțarea monedelor, praf de cupru, prefabricate
din oțel, pudră de tantal, pudre metalice utilizate
în fabricare, pudră de magneziu, pudră de
niobiu, pudră de zinc, pulbere de aluminiu,
pulbere de mangan, pulbere de tungsten, rulouri
metalice laminate la rece, secțiuni de profiluri
prin extruziune din aluminiu, secțiuni extrudate
de aluminiu, stâlpi (popi) din oțel, stâlpi metalici
(cu excepția antenelor sau pentru ambarcațiuni),
sârmă laminată, staniu, staniu și aliaje de staniu
(cositor), table, table din oțel acoperite cu vinil,
table din oțel acoperite cu zinc (galvanizate),
tablă de aluminiu, tablă metalică, bandă metalică
și bobine metalice, tablă placată cu nichel și
zinc, tantal (metal), tantalul și aliajele sale, tije
filetate din metal, tije metalice, tije metalice
acoperite cu flux, tije sau vergele de oțel, titan,
titan brut sau semiprelucrat, titan și aliaje de
titan, tole, tombac, tuburi din oțel laminat la
cald, tuburi din oțel, inclusiv cele laminate,
decapate sau șlefuite, tungsten, vanadiu, zinc,
zinc și aliaje de zinc, zirconiu, acoperiri din metal
pentru canale, adăposturi (copertine) din metal
pentru ploaie, adăposturi (din metal) pentru
stații de autobuz, adăposturi confecționate în
principal din materiale metalice, adăposturi din
metal, adăposturi mobile din metal, adăposturi
modulare din metal, afișiere metalice, balize de
amarare din metal, balustrade metalice, bare din
metal, bariere din metal, borne metalice, barăci
confecționate din metal, bazine (construcții
metalice), cabine din metal, cabine din metal
pentru târguri, cabine metalice de baie, cabine
portabile din metal, cadre (structuri) din metal
destinate horticulturii, cadre (structuri) metalice,
cadre metalice (construcții), cadre metalice
pentru sere, cadre modulare prefabricate din
oțel, cadre structurale (schelete) din metal
pentru construcții, camere sas din metal, case
metalice prefabricate, capace pentru guri de
acces din materiale metalice, case prefabricate
(ansambluri) din metal, case transportabile
din metal, cheiuri din metal, prefabricate,
chioșcuri (structuri din metal), chioșcuri din metal
(structuri), clădiri modulare transportabile din
metal, clădiri prefabricate făcute în principal
din metal, coloane arhitecturale metalice

prefabricate, componente de construcții din
metal pentru construirea arcadelor, construcții
din oțel, construcții metalice, construcții metalice
deplasabile, construcții metalice prefabricate,
construcții metalice transportabile, construcții
(portabile) din metal pentru toalete, construcții
mobile confecționate în principal din metal,
construcții mobile din metal, construcții mobile
metalice, construcții transportabile din metal,
copertine (structuri metalice), copertine din
metal care conțin șipci fixe sau mobile, cupole
de iluminare metalice (structuri) folosite la
construcții, cuști de păsări din metal, cutii
metalice de nisip, cutii de valori și seifuri,
din metal, cutii metalice de valori și seifuri,
cuşti metalice prefabricate pentru animale,
debarcadere metalice mobile, depozite din
metal, diguri metalice portabile, docuri plutitoare
din metal pentru porturi de ambarcațiuni,
foișoare metalice, garaje prefabricate din metal,
garduri de metal, garduri de sârmă, garduri
din sârmă, garduri metalice, garduri realizate
din metale comune, giruete, geamanduri de
canal (de acostare) din metal, gradene metalice,
grajduri metalice, grinzi longitudinale, grătare din
metal, grătare metalice, hale metalice pentru
depozitare, indicatoare și panouri de informare și
publicitare, din metal, instalații bancare blindate
din metal, legături de gard din metal, linii electrice
(stâlpi de metal pentru -), locuințe mobile (metal),
lăzi (structuri metalice), magazii (construcții)
metalice, încăperi securizate (seifuri) din metal,
marchizolete din metal, materiale de îngrădire
din metal, module de birouri transportabile din
metal, module metalice transportabile, montanți
metalici, monumente din metale comune,
monumente din metale neprețioase, monumente
metalice, oțel (stâlpi din -), palisade din metal,
panouri de pereți despărțitori din metal, panouri
metalice despărțitoare pentru cameră (altele
decât mobilierul), pâlnii metalice (altele decât
piese pentru mașini), panouri metalice pentru
garduri, parapete metalice, parapeți metalici de
siguranță pentru drumuri, pari de gard metalici,
pasarele metalice, pereți cortină din metal, pereți
metalici, piscine (construcții metalice), platforme
din metal, poduri (structuri metalice), poduri
metalice prefabricate, poduri provizorii din metal,
porți metalice pentru deversoare, răsadnițe din
metal, rampe metalice de încărcare (structuri),
rampe metalice (structuri), rafturi metalice pentru
consignație (structuri metalice), scări și schele
metalice, rigole din metal, sere din metal care
sunt structuri fixe de construcții, sere din metal
prefabricate, sere metalice, sere transportabile
din metal, silozuri de depozitare din oțel, șine
din metal pentru ferestre, sisteme de închidere
de siguranță din metal, sisteme modulare de
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șemineu din oțel, stâlpi centrali din metal pentru
scări, stâlpi de balustradă metalici, stâlpi de
gard metalici cu inserție, stâlpi de metal pentru
linii de alimentare, stâlpi de metal pentru linii
electrice, șoproane pentru biciclete (structuri)
din metal, standuri de vânzare confecționate în
principal din metal, structuri de construcții mobile
din metal, structuri de construcții, din metal,
structuri metalice pentru construcții, structuri
metalice pentru garderobe, structuri metalice
pentru susținerea tuburilor, stâlpi (piloane) cu
mai multe picioare de fixare din metal, stâlpi
t metalici pentru garduri, stâlpi telegrafici din
metal, structuri metalice pentru podium, structuri
metalice transportabile, structuri transportabile
din metal, tije metalice de închidere pentru
gard, trambuline de metal, trepte de scări din
metal, trepte metalice mobile pentru îmbarcarea
călătorilor, tribune mobile din metal pentru
spectatori, tunele din metal, turnuri (structuri
metalice), unități de adăpost din metal, uși
metalice, vanguri de metal (părți de scări),
verande metalice (structuri), voliere metalice
(construcții).
17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice, garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, nemetalice,
cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică și
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, agenții
de import-export, servicii de agenții de import-
export în domeniul energiei, analiză de preț,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții, închiriere de standuri
de vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de feronerie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu unelte manuale
pentru lucrări de construcție, strângerea la un

loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri, cu excepţia transportului acestora,
din clasele 06, 17, 19 , permiţând clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu
comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata, administrare a afacerilor pentru
agenții și brokeri de asigurări, pe bază
de externalizare, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, administrare de afaceri, administrare
de afaceri pentru furnizorii de servicii
independenți, administrare de birouri de afaceri
pentru terți, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrare interimară de
afaceri, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, administrarea magazinelor,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, asistență în afaceri,
conducerea afacerilor (asistență în -),
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere publicitară, intermediere în
acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, investigații
comerciale, management computerizat de
birouri, management de afaceri comerciale,
managementul proiectelor de afaceri,
managementul relației cu clienții, organizarea
afacerilor, planificare strategică de afaceri,
planificarea afacerilor, servicii de administrare
a afacerilor privind dezvoltarea întreprinderilor,
servicii de administrare de stocuri, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de gestionare a lanțului
de aprovizionare, servicii de intermediere
comercială, servicii de intermediere comercială
în legătură cu relaționarea dintre diferiți
profesioniști și clienți, servicii de reprezentanță
comercială, servicii on-line de colaborări de
afaceri în rețea.
37. Construcții și demolări de clădiri, servicii
de exterminări, dezinsecție și deratizare a
dăunătorilor, alții decât cei din agricultură,
acvacultură și silvicultură, servicii de excavare
și extracție de zăcăminte naturale, închiriere
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de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
încărcare de baterii și dispozitive de stocare
de electricitate și închiriere de echipamente
aferente, extracție de resurse naturale.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, parcare
și depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
vehicule, transporturi și depozitare, transport,
organizarea transportului, parcare și depozitare
vehicule, ancorare, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare.

───────

(210) M 2022 06463
(151) 16/09/2022
(732) ZINON IMPEX SRL, COM. FELNAC

NR. 1008, JUD. ARAD, FELNAC,
ARAD, ROMANIA

(540)

ZINON IMPEX We
make the difference

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 26.11.06;
26.11.13

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe
pentru tăbăcirea pieilor şi a blănurilor de
animale, adezivi pentru utilizare în industrie,

chituri şi alte materiale de umplere, compost,
bălegar, îngrăşăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie şi ştiinţe.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor, ceară dentară, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 06464
(151) 16/09/2022
(732) V&K TRADING GROUP SRL, STR.

IV, NR. 103, CAMERA 2, ȘAG,
ARAD, ROMANIA

(540)

V&K Trading Group We
are part of your Business

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 01.03.16;
26.03.16
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe
pentru tăbăcirea pieilor şi a blănurilor de
animale, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri şi alte materiale de umplere, compost,
bălegar, îngrăşăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie şi ştiinţe
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor, ceară dentară, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 06465
(151) 16/09/2022
(732) ROM FARMING 2007 SRL, STR.

GRIGORE GAFENCU NR. 9,
CAMERA 14, SC. B, ET. 6, AP.
B63, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Rom Farming Good for
you, Good for us logistics

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 26.11.06;
26.11.13; 15.07.01

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2022 06466
(151) 16/09/2022
(732) CONDEC CONSULTING SRL, BD.

MIRCEA VODĂ NR. 39H, ET. 7,
AP. 23, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Condec

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.02.07; 26.04.01;
26.04.04

(591) Culori revendicate:gri, albastru, roșu,
negru

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

35. Audit financiar, ținerea evidenţei contabile/
contabilitate, pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de depunere a documentaţiei fiscale,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor.
36. Evaluare fiscală.

───────

(210) M 2022 06467
(151) 16/09/2022
(732) VIKY WEBER, BD. MARASESTI

NR. 2B, BL. C, ET 5, AP 20,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Rogue8

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2022 06468
(151) 16/09/2022
(732) LAURENTIU MARIUS JURUBITA,

STRADA BABA NOVAC 8A, BL.C,
ET 3, AP. 321, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

VACANTE DE VIS
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(531) Clasificare Viena:
05.01.12; 01.03.09; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.02

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, organizare de târguri
și expoziții în scopuri comerciale sau publicitare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizare de călătorii, rezervări de
călătorii oferte de agenții de turism, servicii
de informații referitoare la călătorii și transport
oferite de agenții de turism, servicii de informații
referitoare la călătorii și transport oferite de
agenții și brokeri de turism, furnizarea de
informații referitoare la tarife, furnizarea de orare
și modalități de transport, rezervări de transport,
organizarea croazierelor.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferentă, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare
și dezvoltare hardware și software, creearea și
menținerea de site-uri web.
43. Servicii de restaurante și cazare temporară,
servicii de rezervare spații de cazare pentru
turiști, oferite în special de brokeri sau agenții
de voiaj, servicii de agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni).

───────

(210) M 2022 06469
(151) 16/09/2022
(732) FIZIOSPORT REHAB S.R.L., STR.

AMIRAL HORIA MACELARIU,
NR. 83, CAMERA 2, SC. A, ET. 7,
AP. 32, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

FIZIOSPORT

(531) Clasificare Viena:
02.01.16; 26.01.14; 27.05.01; 27.05.08;
29.01.14

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

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

10. Aparate de fizioterapie și de recuperare,
aparate electronice de stimulare pentru
fizioterapie, aparate pentru măsurări fiziologice,
de uz medical, aparate de monitorizare
fiziologică, de uz medical, simulatoare de urcat
trepte folosite în fizioterapie, benzi de alergare
pentru uz medical folosite pentru exercițiile
fizioterapeutice, aparate pentru exerciții fizice,
aparate pentru recuperare fizică, pentru uz
medical
35. Emiterea de rapoarte medicale.
44. Servicii de fizioterapie, servicii de
fizioterapie, servicii de electroterapie ca metodă



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/09/2022-17/09/2022

de fizioterapie, furnizare de centre de recuperare
fizică, servicii medicale, servicii de evaluare
medicală, studii de evaluare a sănătății, masaj,
masaj în domeniul sporturilor, asistență sanitară
în legătură cu masaje terapeutice, servicii de
asistență medicală pentru oameni, servicii de
terapie, reabilitare fizică, servicii oferite de
clinici medicale, consultații medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, efectuarea
examenelor medicale (screening), furnizare de
servicii medicale, servicii de analize medicale,
servicii ale clinicilor medicale, servicii de
examinări medicale, servicii medicale și de
sănătate, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
de diagnostic (testare și analiză), închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
închirierea echipamentelor medicale, închiriere
de echipamente și aparate medicale, servicii de
asistență pentru bolnavi la domiciliu.

───────

(210) M 2022 06471
(151) 16/09/2022
(732) BERCIU IOANA-RODICA, ALEEA

SUTER, NR.10, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Longevity BOOST

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

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
297C)

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esențiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri

medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale.

───────

(210) M 2022 06472
(151) 16/09/2022
(732) EQUILIBRIUM DENTAL S.R.L.,

STR. ALBINELOR NR. 32,
PARTER, BL. 32, SC. 1, AP.
3, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

EID

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

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

44. Servicii stomatologice.
───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/09/2022-17/09/2022

(210) M 2022 06473
(151) 16/09/2022
(732) MAXIM TOOLS INTERNATIONAL

SRL, STR. PRELUNGIREA
GHENCEA NR. 270A, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061715, ROMANIA

(540)

OPTIM EFFICIENT CUTTING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 14.07.16

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

clase:
7. Rulmenți cu bile, rulmenți (componenye
ale mașinilor), rulmenți pentru arborii de
transmisie, curele pentru mașini, mașini pentru
ascuțirea lamelor (șlefuire)/mașini de șlefuit,
perii (componente ale mașinilor), mandrine
(componente ale mașinilor), mașini de tăiat,
ghidaje pentru mașini, carcase pentru lagăre
(componente ale mașinilor), lagăre (componente
ale mașinilor), cuțite (componente ale mașinilor),
curățitoare pentru țevi, pompe(componente ale
mașinilor, motoarelor), mașini de nituit, rulmenți
cu bile, fierăstraie cu masă (componente ale
mașinilor), lame de fierăstrău (componente ale
mașinilor), fierăstraie (mașini), mașini de ascuțit,
unelte (componente ale mașinilor), rulmenți
(componente ale mașinilor), rulmenți pentru
arborii de transmisie, curele pentru mașini,
mașini pentru ascuțirea lamelor (șlefuire)/mașini
de șlefuit, perii (componente ale mașinilor),
mandrine (componente ale mașinilor), mașini
de tăiat, ghidaje pentru mașini, carcase pentru
lagăre (componente ale mașinilor), lagăre
(componente ale mașinilor), cuțite (componente
ale mașinilor), curățitoare pentru țevi, pompe
(componente ale mașinilor, motoarelor), mașini
de nituit, rulmenți cu bile, fierăstraie cu masă
(componente ale mașinilor), lame de fierăstrău
(componente ale mașinilor), fierăstraie (mașini),
mașini de ascuțit, unelte (componente ale
mașinilor).

8. Filiere rotunde, burghie (unelte de mana),
taisuri pentru unelte aschietoare (componente
ale uneltelor de mână), taisuri pentru unlete
aschietoare (unelte de mana), unelte pentru
ascutirea lamelor, lame (unelte de mana), unelte
aschietoare (unelte de mana), pietre de polizor
abrazive, pile abrazive, expandoare (unelte de
mana), pietre de slefuit (unelte de mana)/pietre
de polizor (unelte de mana), unelte de mana,
actionate manual, manere pentru uneltele de
mana, actionate manual, burghie de perforare
(componente ale uneltelor de mana), fierastraie
mecanice, alezoare, surubelnite, neelectrice,
pietre pentru slefuit, chei de buloane (unlete de
mana)/chei de piulite (unelte de mână).
37. Servicii de electricieni, furnizarea
informațiilor legate de reparații.
40. Abraziune, șlefuire, trasarea cu laserul,
călirea metalului, servicii de sudare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul.

───────

(210) M 2022 06475
(151) 16/09/2022
(732) URSUS BREWERIES SA, ȘOS.

PIPERA NR. 43, CORP A, ET.
2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
MENTOR

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2022 06476
(151) 16/09/2022
(732) INORI SRL, STR. PLOPILOR

NR. 57-62, PARTER, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400379, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MARQVIS

(531) Clasificare Viena:
01.03.16; 26.11.02; 29.01.12

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

clase:
33. Vinuri îmbogățite, vinuri spumante, vinuri
dulci, vinuri de masă, vinuri de desert, vinuri
spumante naturale, vinuri albe spumante, vinuri
roșii spumante, vinuri rozé, vinuri neacidulate,
vinuri cu alcool, băuturi distilate, băuturi alcoolice
distilate pe bază de cereale, vinuri japoneze
din struguri dulci conținând extracte de ginseng
și scoarță de cinchona, vinuri cu indicație
geografică protejată, vinuri cu denumire de
origine protejată, băuturi spirtoase, băuturi
aperitiv, băuturi slab alcoolizate, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi alcoolice aperitiv, bitter, băuturi
alcoolice din fructe, băuturi care conțin vin
(șprițuri), băuturi pe bază de vin, băuturi pe bază
de rom, băuturi spirtoase japoneze regenerate
(naoshi), băuturi alcoolice care conțin fructe,
băuturi alcoolice energizante, băuturi alcoolice
pre-amestecate, băuturi alcoolice de tip bitter,
băuturi alcoolice (cu excepția berii), preparate
pentru fabricarea băuturilor alcoolice, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
alcoolice pre-amestecate, altele decât cele
bazate pe bere.
39. Livrare de vinuri, depozitare de vinuri în
condiții de temperatură și umiditate controlată,
ambalarea, ambalarea produselor, ambalarea
mărfurilor, ambalarea și depozitarea mărfurilor,

ambalarea de lichide conform comenzii și
specificațiilor, împachetarea produselor, servicii
de împachetare și ambalare, servicii de
îmbuteliere, servicii de livrare, livrare și
depozitare de bunuri, depozitare și livrare
de bunuri, închiriere de crame electrice,
antrepozitare vamală de vinuri, servicii de
distribuție de băuturi, spre exemplu de băuturi
alcoolice.
41. Divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
degustare vinuri (servicii de formare în),
degustare de vinuri (servicii de divertisment),
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
recreative, publicarea de materiale tipărite
referitoare la vinurile franțuzești, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri educative.
43. Servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi), servicii oferite de bodegi de vinuri,
servire de băuturi alcoolice.

───────

(210) M 2022 06477
(151) 16/09/2022
(732) INORI SRL, STR. PLOPILOR

NR. 57-62, PARTER, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400379, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MARQVIS COLLECTIONS

(531) Clasificare Viena:
01.03.16; 26.11.02; 29.01.12

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

clase:
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33. Vinuri spumante, vinuri îmbogățite, vinuri
neacidulate, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
roșii spumante, vinuri albe spumante, vinuri
spumante naturale, vinuri de masă, vinuri de
desert, vinuri cu alcool, vinuri cu indicație
geografică protejată, vinuri cu denumire de
origine protejată, vinuri japoneze din struguri
dulci conținând extracte de ginseng și scoarță
de cinchona, băuturi alcoolice energizante,
băuturi alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice din
fructe, băuturi alcoolice aperitiv, bitter, băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), băuturi alcoolice de tip bitter,
băuturi alcoolice care conțin fructe, preparate
pentru fabricarea băuturilor alcoolice, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
alcoolice carbonatate, cu excepția berii, băuturi
alcoolice distilate pe bază de cereale, băuturi
alcoolice pre-amestecate, altele decât cele
bazate pe bere, băuturi spirtoase, băuturi
distilate, băuturi aperitiv, băuturi slab alcoolizate,
băuturi pe bază de vin, băuturi pe bază de rom.
39. Livrare de vinuri, antrepozitare vamală
de vinuri, depozitare de vinuri în condiții
de temperatură și umiditate controlată,
servicii de distribuție de băuturi, spre
exemplu de băuturi alcoolice, servicii de
livrare, livrare și depozitare de bunuri,
depozitare și livrare de bunuri, ambalarea,
ambalarea produselor, ambalarea mărfurilor,
servicii de ambalare, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, împachetarea produselor, servicii de
împachetare și ambalare, servicii de îmbuteliere.
41. Divertisment de tipul degustărilor de vinuri,
degustare vinuri (servicii de formare în),
degustare de vinuri (servicii de divertisment),
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, publicarea de materiale tipărite
referitoare la vinurile franțuzești, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri recreative, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de
vinuri, în scopuri educative.
43. Servicii oferite de bodegi de vinuri, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi), servire
de băuturi alcoolice.

───────

(210) M 2022 06478
(151) 16/09/2022
(732) DAN CATALIN VASTAGU, STR.

ANTON PANN NR. 4, AP. 7, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300102, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
CulTube

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de control al calității
și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2022 06479
(151) 16/09/2022
(732) SC GRUPUL EDUCATIONAL

CANTEMIR, SPLAIUL UNIRII NR.
176, ET. 2, CAMERA 89, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Grupul Educațional Cantemir

(531) Clasificare Viena:
02.01.02; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01;
26.11.07; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
179C), albastru (Pantone 280C), alb,
bej, albastru deschis, auriu

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
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papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2022 06480
(151) 16/09/2022
(732) MINET SA, STR. DEPOZITELOR

NR. 12, JUD. VÂLCEA, RAMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR.
33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIȘ,
TIMȘOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
WETEX

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

24. Materiale textile (produse), produse textile
și înlocuitori, produse textile de uz casnic,
materiale nețesute, materiale textile nețesute
sub formă de suluri utilizate în fabricare,
materiale textile nețesute confecționate în
principal din hârtie, materiale textile nețesute
tratate la cald, articole textile de menaj
confecționate din materiale nețesute, șervețele
de toaletă (din materiale textile), șervetele
de toaletă pentru față (din materiale textile),
șervețele pentru față din materiale textile,
șervețele demachiante (textile) altele decât cele
impregnate cu cosmetice, șervețele (textile)
demachiante altele decât cele impregnate
cu cosmetice, șervețele demachiante (textile),
altele decât cele impregnate cu preparate de
toaletă.

───────

(210) M 2022 06481
(151) 16/09/2022
(732) BALANCE PHARMA SRL, STR.

DIMITRIE POMPEIU NR.10A,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Bodybalance BluSEPT

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
preparate și articole sanitare.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2022 06482
(151) 16/09/2022
(732) SIOLA PLUS SRL, ALEEA

DUMBRAVITA, NR. 2A, BL. 229,
AP. 103, SC. 1, ET. 8, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DD

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.14;
27.05.17

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

clase:
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44. Servicii stomatologice, respectiv:
implantologie, chirurgie orală, estetică dentară,
furnizare de informații despre stomatologie,
consiliere în domeniul stomatologiei, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie,
servicii de ortodonție.

───────

(210) M 2022 06483
(151) 16/09/2022
(732) STADA BOUTIQUE SRL, STR.

LIVEZILOR NR.44, CAMERA 1,
JUDETUL ILFOV, PANTELIMON,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

stada

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte pentru femei,
articole de îmbrăcăminte pentru bărbaţi,
articole de îmbrăcăminte pentru copii,
rochii, blănuri (îmbrăcăminte), pantaloni pentru
femei, pantaloni pentru bărbaţi, salopete,

fuste, jachete din blană, bluze şi cămăşi,
costume pentru femei, costume pentru bărbaţi,
rochii de seară, rochii de zi, rochii de
mireasă, costume sport, jachete (îmbrăcăminte),
jersee (îmbrăcăminte), trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de stradă, jachete
cu glugă (parka), pelerine, articole de
îmbrăcăminte unisex, confecții (îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2022 06484
(151) 16/09/2022
(732) SC DIGI CONTA SERVICES SRL,

STR ZEMEȘ NR.3, BL.M29A,
SC .A, ET.9, AP.45, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Digi Conta 2008

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

35. Contabilitate, contabilitate și audit,
contabilitate pentru terți.

───────
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(210) M 2022 06485
(151) 16/09/2022
(732) EXIT EVENTS SRL, STR.

CISMELEI NR.22, CONSTRUCTIA
C2, ET.3, AP.9, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PROPRIETATE INDUSTRIALA
IORGULESCU MARIANA,
STRADA FAGETULUI NR.144,
BL.ST2, SC.B, ET.5, AP.46,
JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900844,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ego ballroom

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de evenimente recreative,
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), servicii de cluburi
(discoteci), servicii de cluburi de plajă și piscină,
servicii de divertisment furnizate în cluburi de
noapte.
43. Organizare de recepții pentru nunți (spații),
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), servicii de cazare pentru evenimente,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, servicii de cluburi cu restaurante
private, rezervări la restaurant, restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurante fast-

food, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de restaurant și bar, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare).

───────

(210) M 2022 06486
(151) 16/09/2022
(732) MANOLESCU MIRCEA, STR.

TEPES VODA NR.148, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021528, ROMANIA

(540)
Safe City

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2022 06487
(151) 16/09/2022
(732) SC DIGI CONTA SERVICES SRL,

STR. ZEMEȘ NR.3, BL.M29A,
SC.A, ET.9, AP.45, SECTOR 3,
BUCURESTI, 012903, ROMANIA

(540)
Digi Conta 2000

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

35. Contabilitate, contabilitate informatizată,
consultanță (contabilitate) fiscală.

───────
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(210) M 2022 06488
(151) 16/09/2022
(732) ALEXANDRU RADUCANU,

SOS. COLENTINA NR.16 BL.A3,
AP.70, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Tabăra de radiestezie
School of Light RA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

41. Servicii educative și de instruire, servicii
de cursuri, workshopuri, tabere sau traininguri
online sau offline, cursuri prin corespondență
și la distanță, cursuri cu prezență fizică,
elaborare si publicare de carti si cursuri
educative, de dezvoltare si de instruire,
organizarea și coordonarea de forumuri și
tabere educaționale personale, cursuri și cursuri
de instruire în cadrul taberelor educative,
servicii educaționale și de predare, instruire
educativă, organizarea de concursuri, competiții,
gale și evenimente în domeniul educației
și divertismentului, furnizarea de informații
în materie de educație, organizarea de
examene pedagogice, cursuri pentru pregătirea
examenelor, elaborare de cursuri de instruire
și de examene, organizarea și coordonarea
de tabere și evenimente de divertisment în
scop educativ, de divertisment și recreațional,
furnizarea de programe audio/video online,
productie video, programe de radio si televiziune,
emisiune de televiziune, toate acestea online sau
offline nedesarcabile, organizarea de webinarii,

furnizarea de programe tv, nedescarcabile,
prin servicii de transmitere video la cerere
(video on demand), organizare si sustinere
de evenimente, conferinte, webinarii, seminarii,
ateliere, workshopuri, simpozioane online sau
in spatii publice organizate, servicii de punere
in pagina, altele decat in scopuri publicitare,
publicarea cartilor altele decat cele publicitare,
publicarea online a revistelor, ziarelor, cartilor
si jurnalelor electronice, furnizare online de
publicatii electronice, activitati culturale si
educationale.

───────

(210) M 2022 06489
(151) 16/09/2022
(732) HEALTHCORNER SRL, STR.

DRUMUL POTCOAVEI NR.120,
COMPLEX CARINA, SC.C , AP.12,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)

HealthCorner

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
293), verde (Pantone 361)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de
uz veterinar, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale.

───────
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(210) M 2022 06490
(151) 16/09/2022
(732) VECTOR AESTHETIC SRL, BD.

TIMISOARA, NR.26, PRO-06 SI
PRO-FD04, CLADIREA PLAZA
ROMANIA OFFICES, ETAJ
1, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

La Clinica renew aesthetic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.09.18

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

44. Servicii oferite de clinici medicale, servicii
de clinici medicale și de sănătate, consiliere în
materie de sănătate, servicii medicale, servicii de
consiliere medicală, îngrijirea sănătăţii, depistare
medicală (screening), furnizare de asistență
medicală, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, furnizare de informații în materie de
frumusețe, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii de clinici de chirurgie estetică și
plastică.

───────

(210) M 2022 06491
(151) 16/09/2022
(732) TOP GLASS S.R.L.,

STR.COSTACHE NEGRUZZI,
NR.2, BL.PB22, AP.15, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA,
NR.48, BL.D10, AP.3, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

TOP GLASS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06; 26.11.07

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

37. Instalare de ferestre, înlocuirea ferestrelor,
renovarea ferestrelor, întreținere de ferestre,
termoizolare de ferestre, reparații de ferestre,
înlocuirea de rame pentru ferestre, instalare
de uși și ferestre, vopsire de rame pentru
ferestre, instalare de garnituri pentru ferestre,
reparare și izolare îmbinărilor ferestrelor,
lustruirea, instalarea, întreținerea și repararea
geamurilor, ferestrelor și jaluzelelor, instalarea
de componente de etanșare împotriva curenților
de aer pentru ferestre glisante, montare de
geamuri în florării (sere), la ferestre, la uși și în
sere, montare de sticlă izolantă în florării (sere),
la ferestre, la uși și în sere, instalare de uși,
instalare de accesorii de uși, reparare de tocuri
pentru uși și ferestre, instalare de dispozitive
pentru deschiderea și închiderea ușilor, servicii
de întreținere și reparații privind dispozitivele de
uși automate, servicii de întreținere și reparații cu
privire la închizătoare de uși.

───────
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(210) M 2022 06492
(151) 16/09/2022
(732) OLIMPIU GALANI, STR.

EUFROSINA POPESCU NR.61, BL.
LAMA 1, SC. A, APT.7, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050707, ROMANIA

(540)
Eximia City Clinic

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

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 06493
(151) 16/09/2022
(732) VECTOR AESTHETIC SRL, BD.

TIMISOARA, NR. 26, PRO-06
SI PRO-FD04, CLADIREA
PLAZA ROMANIA OFFICES,
ET. 1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 1204,
ROMANIA

(540)

IN SHAPE renew aesthetic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 26.04.05; 26.01.01

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

44. Servicii oferite de clinici medicale, servicii
de clinici medicale și de sănătate, consiliere în
materie de sănătate, servicii medicale, servicii de
consiliere medicală, îngrijirea sănătăţii, depistare
medicală (screening), furnizare de asistență
medicală, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, furnizare de informații în materie de
frumusețe, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii de clinici de chirurgie estetică și
plastică.

───────
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(210) M 2022 06494
(151) 16/09/2022
(732) VECTOR AESTHETIC SRL, BD.

TIMISOARA, NR. 26, PRO-06
SI PRO-FD04, CLADIREA
PLAZA ROMANIA OFFICES,
ET. 1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

noua redefining beauty

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.19

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

44. Servicii oferite de clinici medicale, servicii
de clinici medicale și de sănătate, consiliere în
materie de sănătate, servicii medicale, servicii de
consiliere medicală, îngrijirea sănătăţii, depistare
medicală (screening), furnizare de asistență
medicală, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, furnizare de informații în materie de
frumusețe, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii de clinici de chirurgie estetică și
plastică.

───────

(210) M 2022 06495
(151) 16/09/2022
(732) VECTOR AESTHETIC SRL, BD.

TIMISOARA, NR. 26, PRO-06
SI PRO-FD04, CLADIREA
PLAZA ROMANIA OFFICES,
ET. 1, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Couture renew aesthetic

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13;
27.05.19

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

44. Servicii oferite de clinici medicale, servicii
de clinici medicale și de sănătate, consiliere în
materie de sănătate, servicii medicale, servicii de
consiliere medicală, îngrijirea sănătăţii, depistare
medicală (screening), furnizare de asistență
medicală, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, furnizare de informații în materie de
frumusețe, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii de clinici de chirurgie estetică și
plastică.

───────
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(210) M 2022 06497
(151) 16/09/2022
(732) OYNUR-CERCHEZ MUSLEDIN,

STR. INT. RECONSTRUCTIEI,
NR. 8, BL. 28BIS, SC.3, ET.10,
AP.129, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ANA DANCE DANS
BALET GIMNASTICA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.24; 26.04.06; 26.11.01;
02.03.08; 29.01.12

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

clase:
41. Servicii oferite de şcoli de dans (instruire),
servicii oferite de studiouri de dans, servicii
oferite de cluburile de dans, furnizare de cursuri
de dans, cursuri de dans pentru copii, cursuri
de dans pentru adulți, furnizare de spații pentru
dans, furnizare de instruire în domeniul dansului,
prezentare de spectacole de dans în direct,
divertisment de tipul reprezentațiilor de dans,
divertisment sub formă de spectacole de dans în
direct, producție de spectacole de divertisment
cu dansatori, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți.

───────

(210) M 2022 06499
(151) 16/09/2022
(732) OYNUR-CERCHEZ MUSLEDIN,

STR. INT. RECONSTRUCTIEI,
NR. 8, BL. 28BIS, SC. 3, ET. 10,
AP. 129, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FESTIVALUL STELELE AURII

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
26.01.03; 02.03.08

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

clase:
25. Tricouri, imbrăcăminte pentru sport,
imbracaminte, articole pentru acoperirea
capului, articole de încălțăminte, șepci (articole
de îmbrăcăminte).
41. Prezentare de spectacole de dans în direct,
divertisment de tipul reprezentațiilor de dans,
divertisment sub formă de spectacole de dans în
direct, producție de spectacole de divertisment
cu dansatori, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți.

───────
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(210) M 2022 06500
(151) 16/09/2022
(732) S.C. MR.CLEANUP S.R.L., SAT

CEAUȘEȘTI, NR. 196, JUD.
ARGEŞ, COMUNA OARJA,
117545, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Knou

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 01.01.02; 26.01.03; 26.11.03

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
3265 C, 7465 C), albastru (Pantone
653 C)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, servicii de comerţ cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu căni și pahare, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu căni și pahare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii

pentru haine, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative.

───────

(210) M 2022 06501
(151) 17/09/2022
(732) ODYSSEY LIFE SRL, STR.

PELICANULUI, NR. 13, BL. B13,
AP. 70,JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500418, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

O.L by ODISSEY LIFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.19; 19.08.01; 01.15.07;
26.13.25

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

3. Rezerve de săpun de mâini pentru dozatoare,
geluri pentru albirea dinților, paste pentru albirea
dinților nemedeicinale, creme pentru albirea
dinților nemedeicinale, benzi de albire a dinților
nemedeicinale, preparate de albire a dinților
nemedeicinale, benzi de albire pentru dinți
impregnate cu preparate de albire a dinților
(cosmetice), cremă pentru unghii, cremă și
ceară de pantofi, creme anti-îmbătrânire, creme
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anticelulitice (cosmetice), creme antirid, creme
aromoterapeutice, creme autobronzante, creme
autobronzante (cosmetice), creme balsam
pentru pete (de uz cosmetic), creme bb de
înfrumusețare, creme cosmetice, creme
(cosmetice) de corp pentru fermitate, creme
cosmetice de mâini, creme cosmetice pentru
duș, creme cosmetice pentru fata si corp,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din
jurul ochilor, creme cosmetice pentru piele
uscată, creme cu protecție solară (cosmetice),
creme de baie (nemedicinale), creme de corp
(nemedicinale), creme de curăț are, creme de
curățare pentru piele, creme de față și de corp,
creme de îngrijire a pielii, altele decât cele pentru
uz medical, creme de întreținere, creme de
lustruit, creme de masaj, nemedicinale, creme
de noapte (cosmetice), creme de păr, creme de
piele nemedicinale, creme de protecție, creme
de protecție pentru păr, creme de protecție
solară (cosmetice), creme de protecție solară
pentru bebeluși, creme de ras, creme de
scutece (nemedicinale), creme de soare, creme
de zi, creme depilatoare, creme dermatologice
(altele decât cele medicinale), creme după plajă,
creme după ras, creme exfoliante, creme fluide
(cosmetice), creme folosite după expunerea
la soare, creme hidratante, creme hidratante
de uz cosmetic, creme hidratante pentru
corp, creme hidratante pentru piele (produse
cosmetice), creme hrănitoare de uz cosmetic,
creme împotriva îmbătrânirii, creme, loțiuni și
geluri hidratante, creme nemedicinale, creme
nemedicinale de curățare, creme nemedicinale
pentru picioare, creme (nemedicinale) pentru
curățarea pielii, creme nutritive (nemedicinale),
creme parfumate, creme pe bază de uleiuri
esențiale pentru aromaterapie, creme pentru
albirea pielii, creme pentru articole din piele,
creme pentru bebeluși și copii (nemedicinale),
creme pentru bronzare, creme pentru bronzarea
pielii, creme pentru buze, creme pentru corp,
creme pentru corp parfumate, creme pentru corp
(produse cosmetice), creme pentru curățarea
pantofilor, creme pentru demachiere, creme
pentru epilare, creme pentru față, creme pentru
față de uz cosmetic, creme pentru față (produse
cosmetice), creme pentru folosire înainte de ras,
creme pentru fortificarea pielii, creme pentru
încălță minte, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), creme pentru îngrijirea pă
rului, creme pentru întreținerea articolelor din
piele, creme pentru întreținerea pielii de uz
cosmetic, creme pentru mâini de uz cosmetic,
creme pentru măști corporale, creme pentru
ochi (nemedicinale), creme pentru piele, creme
pentru pistrui, creme pentru recuperare de
uz cosmetic, creme pentru reducerea petelor

de îmbătrânire, creme pentru spălare, creme
pentru ten deschis (de uz cosmetic), creme
și loțiuni cosmetice, creme și loțiuni pentru
bronzat, creme-sufleu pentru corp, creme tip
cold cream, altele decât cele pentru uz medical,
creme tip cold cream de uz cosmetic, creme
tonifiante (produse cosmetice), cretă de fardat,
cretă de uz cosmetic, cretă pentru curățare,
cretă pentru păr (de uz cosmetic), produse
chimice de uz casnic pentru redarea strălucirii
culori lor (spălarea rufelor), produse chimice
de uz casnic pentru redarea strălucirii culorilor
(spălarea rufelor), preparate de curățare uscată,
preparate pentru curățarea protezelor dentare,
produse de curățat, decalcomanii pentru unghii,
decapanți, decapanți pentru ceară de pardoseli
(preparate pentru curățare), decoloranți de uz
cosmetic, decoloranți pentru păr, decoloranți
pentru păr de uz cosmetic, degresanți pentru
curățare, produse de degresare, altele decât
cele folosite în procesele de fabricație,
demachiant pentru catifelarea pielii (produs
cosmetic), demachiante pentru ochi, produse
de demachiere, deodorante, deodorante
antiperspirante, deodorante cu bilă (produse
de toaletă), deodorante de corp (parfumerie),
deodorante de uz personal, deodorante
de uz personal sub formă de batoane,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru animale de companie,
deodorante pentru animale, deodorante pentru
îngrijirea corpului, deodorante pentru oameni,
deodorante pentru oameni sau pentru animale,
deodorante pentru picioare, deodorante și
antiperspirante, dermatografe, detartranți de
uz casnic, detartranți praf folosiți pentru
mașina de spălat, detergent pentru spălare,
detergent solid, cu eliberare în timp, pentru
țevi de evacuare, detergenți, detergenți, alții
decât cei folosiți în timpul proceselor de
fabricație și decât cei de uz medical, detergenți
comerciali de rufe, detergenți de rufe pentru
curățare de uz menajer, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, detergenți
ecologici de rufe, detergenți fabricați din petrol,
detergenți lichizi pentru mașina de spălat
vase, detergenți pentru curățarea automobilelor,
detergenți pentru mașina de spălat vase,
detergen ți pentru mașini de spălat vase sub
formă de gel, detergenți pentru rufe, detergenț i
pentru spălarea vaselor, detergenți pentru vasul
wc, detergenți sintetici pentru îmbrăcăminte,
detergenți sub formă de spumă, dezodorizante
pentru animale, diamantină (abraziv), difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, dischete
de bumbac pentru scopuri cosmetice, dischete
demachiante din vată, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), emoliente,
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emoliente pentru piele (nonmedicamente),
emolienți pentru ten, emolienți pentru țesături,
emulsii de corp, emulsii după ras, emulsii faciale
(de uz cosmetic), emulsii fără săpun pentru
spă larea corpului, emulsii pentru catifelarea
pielii, esență de mentă (ulei esențial), esențe
eterice, esențe pentru îngrijirea pielii, esențe
și uleiuri eterice, etuiuri pentru ruj, exfoliante
pentru curățarea pielii, exfoliante pentru îngrijirea
pielii, hârtie abrazivă, abrazivi, abrazivi flexibili,
abțibilduri pentru decorarea unghiilor, adeziv pe
bază de alcool (dizolvantul sau "spirtul") și rășină
(adezivul sau "guma", cleiul) de uz cosmetic,
adeziv pentru extensii de păr, adezivi pentru
fixarea genelor false, adezivi pentru fixarea
meșelor, adezivi pentru fixarea unghiilor false,
adezivi pentru gene, păr și unghii false, adezivi
pentru lipirea sprâncenelor false, adezivi pentru
uz cosmetic, aditivi de baie pentru animale,
aditivi pentru dedurizarea apei de spălat rufe,
aditivi pentru spălarea rufelor, aer presurizat,
în recipiente pulverizatoare, pentru curățare și
desprăfuire, aerosoli pentru improspatarea si
curatarea pielii, agenți caustici pentru curățare,
agenți de avivare pentru materiale textile,
agenți de clătire pentru utilizare la spălarea
hainelor, agenți de clătire pentru rufe, agenți
de conservare la spălare, agenți de decapare
pentru vopsea, agenți de deparafinare pentru
curațare, agenți de deparafinare pentru curățare,
agenți de îndepărtare a cristalelor de sare,
agenți de slăbit (cosmetici), cu excepția celor de
uz medical, agenți de spălare pentru materiale
textile, agenți de uscare pentru mașini de
spălat vase, agenți pentru îndepărtarea petelor,
agenți pentru îndepărtarea cerii, albăstreală
de rufe, cremă pentru albirea pielii, alge
marine pentru cosmetologie, alifii de uz
cosmetic, alifii, unguente (nemedicinale), ambră
(parfumerie), amidon folosit ca abraziv, amidon
natural pentru spălarea rufelor, amidon pentru
curățare, amidon pentru strălucirea rufelor,
amoniac (alcalii volatile) utilizat ca detergent,
amoniac pentru curățenie, anticearcăne,
anticearcăne corectoare (cosmetice), produse
de toaletă antiperspirante, antiperspirante
nemedicamentoase, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
apă de colonie, apă de gura, apă de gură
(nemedicinală), apă de gură nemedicinală
pentru animale de companie, apă de javel, apă
de lavandă, apă de parfum, apă de toaletă,
apă de toaletă care conține ulei de șarpe,
apă florală, apă micelară, apă parfumată, apă
parfumată pentru lenjerie, ape de colonie, ape
de gură, nu pentru uz medical, aplicatoare
de cremă de pantofi care conțin cremă de
pantofi, apret, apretură de rufe, aromatizanți

de uz menajer, aromatizanți pentru parfumuri,
aromatizanți (uleiuri esențiale), arome, arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale, arome
alimentare (uleiuri esențiale), arome pentru
băuturi (uleiuri esențiale), arome pentru prăjituri
(uleiuri esențiale), articole de parfumerie pe bază
de cedru, articole de parfumerie și odorizante,
produse astringente de uz cosmetic, esență
de badian, preparate cosmetice pentru baie,
balsam contra iritație de scutec pentru bebeluși,
balsam de buze (nemedicamentos), balsam
de curățare, balsam de întreținere, balsam de
păr, balsam după ras, balsam pentru barbă,
balsam pentru buze (nemedicinal), balsam
pentru cuticule, balsam pentru păr, balsam
pentru ras, balsam pentru tratarea părului,
balsamuri, altele decât cele de uz medicinal,
balsamuri de buze, balsamuri de buze cu
procție solară (cosmetice), balsamuri de păr,
balsamuri de păr (balsamuri-șampon), balsamuri
(nemedicinale), balsamuri nemedicinale pentru
picioare, balsamuri nemedicinale pentru labele
animalelor de companie, balsamuri pentru
hidratarea pă rului, balsamuri pentru păr,
balsamuri pentru păr destinate bebelușilor,
balsamuri pentru piele, balsamuri pentru piele
(nemedicinale), balsamuri pentru rufe, balsamuri
pentru unghii, balsamuri pentru utilizare pe păr,
balsamuri solide pentru p ăr, balsamuri sub
formă de spray pentru pielea capului, vopsele
pentru barbă, produse pentru bărbierit, săpun
pentru bărbierit, basma (vopsea cosmetică),
batiste de unică folosință impregnate cu colonie,
batiste impregnate cu produse pentru curățarea
ochelarilor de vedere, Batoane corectoare,
Batoane cu protecție solară, Bază de machiaj,
Bază pentru unghii (cosmetice), Baze de machiaj
pentru buze (se folosesc înainte de aplicarea
rujului sau gloss-ului pentru a preveni mânjirea
sau ștergerea timpurie a acestora), baze pentru
machiaj sub formă de paste, baze pentru
parfumuri de flori, benzi abrazive, benzi adezive
pentru lifting facial de uz cosmetic, benzi de
ceară pentru îndepărtarea părului de pe corp,
benzi pentru efect de pleoapă dublă, benzi
pentru împrospătarea respirației, esență de
bergamotă, bețișoare cu vată impregnate cu
produse demachiante, bețișoare de bumbac
pentru uz cosmetic, bețișoare de tămâie,
bețișoare parfumate, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, bețișoare universale cu
vată de uz personal, bile de spălat rufe care
conțin detergent de rufe, bile din bumbac pentru
uz cosmetic, bile efervescente de baie, briantină,
bumbac sub formă de tampoane de uz cosmetic,
burete impregnat cu săpun, bureți abrazivi pentru
satinare, bureți impregnați cu produse de toaletă,
bureți impregnați cu săpun, loțiuni capilare,
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carburi metalice (abrazive), cârpe impregnate
pentru lustruit, ceai de baie de uz cosmetic,
ceară antiderapantă pentru dușumele, ceară
auto, ceară auto cu vopsea de etanșare, ceară
de carnauba pentru industria automobilelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
ceară de folosit în cizmărie, ceară de ghete,
ceară de parchet, ceară de topit (preparate
pentru parfumare), ceară naturală pentru podele,
ceară pentru coafarea părului, ceară pentru
epilat, ceară pentru lustruit, ceară pentru
mustață, ceară pentru pantofi, ceară pentru
păr, ceară pentru parchet, ceară pentru rufe,
ceară preparată pentru lustruire, ceară utilizată
în cizm ărie, ceară utilizată în croitorie, uleiuri
esențiale de cedru, cenuși vulcanice pentru
curățare, ceruri de masaj, ceruri de parchet
și mobilă, ceară utilizată în cizmărie, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, apă de colonie,
coloranți cosmetici, coloranți pentru toaletă,
compoziții de curățare pentru toalete, compozi
ții pentru curățarea geamurilor, compoziții
pentru strălucirea podelelor, compoziții pentru
tratarea pardoselilor, comprese pentru ochi
de uz cosmetic, comprimate de pastă de
dinți solidă, compuși parfumați din heliotropină,
concentrat de baie (nemedicinal), concentrate
hidratante (produse cosmetice), produse pentru
conservarea pieii prelucrate (ceruri), conuri de
pin parfumate, conuri parfumate,
corectoare anticearcăne, corectoare pentru linii
și riduri, corector facial, corindon (abraziv),
corindon granular, motive decorative autocolante
de uz cosmetic, produse cosmetice, cosmetice
care conțin acid hialuronic, cosmetice care conțin
cheratină, cosmetice care conțin panthenol,
cosmetice colorate, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, cosmetice decorative, cosmetice
funcționale, cosmetice nemedicinale, cosmetice
pentru bronzare, cosmetice pentru buze,
cosmetice pentru copii, cosmetice pentru
tratarea pielii uscate, cosmetice pentru unghii,
cosmetice pentru vânzare sub formă de kit,
preparate cosmetice pentru slăbire, produse
cosmetice și preparate cosmetice, produse
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
creioane corectoare pentru lacul de unghii,
creioane cosmetice pentru obraji, creioane de
contur pentru buze, creioane de conturare
a buzelor, creioane de machiaj, creioane
de ochi de uz cosmetic, creioane de uz
cosmetic, creioane dermatografe, creioane
pentru buze, creioane pentru gene, creioane
pentru obraz, creioane pentru ochi, creioane
pentru sprâncene, cremă corectoare, cremă
cosmetica pentru mâini, cremă cosmetică pentru
piele, cremă cu protecție solară rezistentă la
apă, cremă cu retinol de uz cosmetic, cremă

de bază, cremă de microdermoabraziune, cremă
de noapte, cremă de pantofi, cremă din ulei de
cal pentru îngrijirea pielii, cremă gel matifiantă,
cremă hidratantă după bărbierit, cremă ne-
medicamentoasă pentru dermatita de scutec,
cremă neagră pentru pantofi (crem ă de pantofi),
cremă nemedicinală pentru tratarea scalpului,
cremă pentru cuticule, cremă pentru față care nu
este medicinală, cremă pentru fixarea coafurii,
cremă pentru ochi, cremă pentru pantofi, cremă
pentru ten deschis, extracte de flori, extracte de
flori (parfumerie), extracte de parfum, extracte
din plante de uz cosmetic, eye-liner (cosmetice),
fard cremos de obraz, fard de obraz, fard de
obraz lichid, fard de pleoape, fard gras, fard
pentru efect de pleoapă dublă, farduri cosmetice,
farduri, farduri cosmetice pentru pleoape, farduri
cosmetice pentru ochi, farduri de obraz, farduri
de pleoape sub formă de creioane și pudră,
farduri de sprâncene, farduri pentru obraz și
buze, farduri pentru ochi, farduri pentru pleoape,
farduri pentru truse de machiaj, fibre de uz
cosmetic, fixative de p ăr, fixative pentru păr,
fluide pentru curățătorie chimică, foițe de pudră
pentru fa ță, foițe de săpun de uz personal, folii
abrazive, folii de șlefuire, fond de ten, fond de
ten iluminator pentru piele, fond de ten lichid
(mizu-oshiroi), fond de ten (machiaj), fond de ten
sub formă de cremă, fonduri de ten, produse
pentru redarea luciului frunzelor), fulgi pentru
baie, produse pentru fumigație (parfumuri), gel
de aloe vera de uz cosmetic, gel de baie și
de duș, gel de levănțică, gel după bărbierit,
gel exfoliant, gel pentru bărbierit, gel pentru
bronzare, gel pentru coafare, gel pentru coafarea
părului, gel pentru păr, gel pentru sprâncene, gel
pentru unghii, gelatină pe bază de alge destinat
utilizării în spălătorii (funori), geluri cosmetice
pentru ochi, geluri cu săpun, geluri de baie, geluri
de baie (nemedicinale), geluri de baie și duș, nu
de uz medical, geluri de corp, geluri de curățare,
geluri de curățare pentru wc-uri, geluri de masaj,
altele decât cele pentru uz medicinal, geluri
de masaj, altele decât cele de uz medicinal,
geluri de protecție pentru păr, geluri de uz
cosmetic, geluri hidratante (produse cosmetice),
geluri pentru aranjarea părului, geluri pentru
bronzare, geluri pentru corp și față (cosmetice),
geluri pentru curățatea dinților nemedicinale,
geluri pentru demachiere, geluri pentru duș,
geluri pentru fata, geluri pentru fixarea coafurii,
geluri pentru folosire după expunerea la soare
(produse cosmetice), geluri pentru întârzierea
îmbătrânirii, geluri pentru ochi, geluri pentru
păr, geluri spumante pentru baie, geluri sub
formă de sprayuri pentru coafură, gene, adezivi
pentru fixarea genelor false, gene false, produse
cosmetice pentru gene, geraniol, geraniol de uz
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cosmetic, geraniol pentru parfumare, glaspapir,
granule pentru curățarea feței, grăsimi de uz
cosmetic, hârtie abrazivă, hârtie abrazivă pentru
ascuțirea creioanelor de desen, hârtie abrazivă
pentru unghii, hârtie cu șmirghel, hârtie de
lustruit, hârtie sticlată, hârtii abrazive, hărtii de
săpun, helichrysum (uleiuri eterice), heliotropină,
henna pentru scopuri cosmetice, henna (vopsea
cosmetică), hidratante (produse cosmetice), ulei
de iasomie, ierburi pentru baie, înălbitor pentru
rufe, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
produse pentru, înmuierea rufelor, intăritor
pentru unghii, intăritor pentru unghii (cosmetice),
iononă (parfumerie), lac de bază pentru unghii,
lac de unghii, lac de unghii de uz cosmetic,
lac de uz cosmetic, lac pentru albirea unghiilor,
uleiuri esențiale de lămâie, lapte de baie, lapte
de corp, lapte de corp pentru bebeluși, lapte de
curățare pentru îngrijirea pielii, lapte de curățare
pentru uz cosmetic, lapte de curățare de uz
cosmetic, lapte de curăț are pentru față, lapte de
înfrumusețare, lapte de mâini, lapte de migdale
de uz cosmetic, lapte de var, lapte demachiant,
lapte hidratant, lapte hidratant după bă rbierit,
lapte pentru bronzat, lavandă (ulei de -),
lavete impregnate cu detergent pentru curățarea
obiectivelor fotografice, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
lemn parfumat, săculețe pentru parfumarea
lenjeriei), lichid de spălare, lichid pentru spălarea
vaselor, lichide antiderapante pentru dușumele,
lichide de curățare, lichide de curățare pentru
literele mașinilor de scris, lichide degresante,
lichide pentru curățarea obiectivelor fotografice,
lichide pentru spălarea parbrizelor, lichide pentru
spălarea rufelor, lichide spumante pentru baie,
lipici pentru întărirea unghiilor, loțiune de baie, loț
iune de ras, loțiune după bărbierit, loțiune pentru
curățarea tenului, loțiune pentru fixarea părului,
loțiune pentru piele, loțiune permanentă pentru
ondularea p ărului, loțiune tonică cu pulverizator,
loțiune tonică pentru față, corp și mâini, loțiuni
autobronzante (cosmetice), loțiuni bay rum (cel
mai des utilizate ca aftershave sau apă de
colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului
de bărbierit), loțiuni capilare, loțiuni colorante
pentru păr, loțiuni cosmetice de păr, loțiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
loțiuni cosmetice pentru față, loțiuni cosmetice
pentru bronzare, loțiuni cu protecție solar ă (de
uz cosmetic), loțiuni de aranjare a părului, loțiuni
de baie (nemedicinale), loțiuni de bărbierit, loțiuni
de corp, loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), loțiuni de corp sclipitoare, loțiuni
de curățare, loțiuni de înfrumusețare, loțiuni de
protecție pentru păr, loțiuni de uz cosmetic,
loțiuni de zi, loțiuni depilatoare, loțiuni după

plajă, loțiuni după ras, loțiuni fortifiante pentru
tratamentul părului, loțiuni hidratante pentru
piele (produse cosmetice), loțiuni împotriva
îmbătrânirii, lo țiuni înainte de ras, loțiuni
nemedicamentoase pentru picioare, loțiuni
nemedicamentoase stimulatoare pentru piele,
loțiuni nemedicinale, loțiuni nemedicinale pentru
piele, loțiuni nemedicinale pentru curățarea
pielii, lotiuni parfumate pentru corp, loțiuni
parfumate (preparate de toaletă), loțiuni pentru
aromoterapie, loțiuni pentru barbă, loțiuni pentru
bebeluși, loțiuni pentru bronzare, loțiuni pentru
bronzat (cosmetice), loțiuni pentru coafare,
loțiuni pentru copii de uz cosmetic, loțiuni pentru
corp parfumate (preparate de toaletă), loțiuni
pentru curățarea dinților, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (cosmetice), loțiuni pentru îngrijirea părului,
loțiuni pentru îngrijirea feței și a corpului,
loțiuni pentru întărirea unghiilor, loțiuni pentru
mâini, loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni
pentru măști de corp (de uz cosmetic), loțiuni
pentru ochi, loțiuni pentru ondularea pă rului,
loțiuni pentru piele de uz cosmetic, loțiuni
pentru protejare împotriva soarelui, loțiuni pentru
reducerea celulitei, loțiuni pentru ridurile din jurul
ochilor, loțiuni pentru ten (produse cosmetice),
loțiuni și creme de corp parfumate, loțiuni solare
(cosmetice), loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe corp,
loțiuni tonice de înfrumusețare pentru aplicare
pe față, lo țiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru păr (nemedicinale), loț
iuni tonice pentru păr, loțiuni tonice pentru
piele (nemedicinale), luciu de buze, luciu de
păr, luciu pentru buze (produse cosmetice),
produse pentru a conferi luciu frunzelor, lumânări
de masaj de uz cosmetic, lustruire (preparate
pentru a protezelor dentare), (preparate pentru
lustruire, preparate pentru lustruit, machiaj de
scenă, machiaj multifuncțional, machiaj pentru
față, machiaj pentru ochi, machiaj pentru piele,
produse pentru machiaj, mănuși pentru sablare,
masc ă de argilă pentru piele, mascara pentru
gene lungi, măști corporale, măști cosmetice,
măști cosmetice cu nămol, măști cosmetice de
curățare pentru față, măști cu gel pentru ochi,
măști de curățare, măști de față pentru toaletă,
măști de frumusețe, măști de înfrumusețare
pentru față, măști de mâini pentru îngrijirea
pielii, măști de picioare pentru îngrijirea pielii,
măști de piele (cosmetice), măști de unică
folosință încălzite cu vapori, nu de uz medical,
măști hidratante, măști hidratante pentru piele,
măști pentru coafat, măști pentru față, măști
pentru față și corp, măști pentru închiderea
porilor utilizate ca produse cosmetice, măști
pentru îngrijirea părului, măști pentru păr, măști
șervețel de uz cosmetic, materiale de acoperire
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pentru unghii, mentă pentru parfumerie, săpun
de migdale, mosc (natural), mosc (parfumerie),
mosc sintetic, nămol cosmetic de corp, neofalină
pentru îndepărtarea petelor, neutralizator pentru
păr, nisip abraziv, ocluzoare cu gel pentru
ochi de uz cosmetic, odorizante de casă,
odorizanți de cameră, ojă creion, ojă de
unghii, preparate pentru ondularea părului,
palete cu farduri de ochi, palete de luciu
de buze, pansamente pentru reconstrucția
unghiilor, pânză de șmirghel, pânză de sticlă,
pânză de sticlă (pânză abrazivă), pânză îmbibată
cu detergent, pentru curățat, vopsele pentru
păr, parbrize (lichide pentru spălarea lor),
ceară pentru parchet, produse de parfumerie,
parfumuri, parfumuri de camera sub formă
de spray, baze pentru parfumuri de flori,
parfumuri de uz industrial, parfumuri de uz
personal, parfumuri lichide, parfumuri naturale,
parfumuri pentru automobile, parfumuri pentru
carton, parfumuri pentru ceramică, parfumuri
pentru corp, parfumuri solide, particule abrazive,
particule pentru gomaj, pastă abrazivă, pastă
cosmetică pentru aplicare pe față pentru
combaterea luciului, pastă de dinți ingerabilă,
pastă de dinți nemedicinală, pastă de dinți
sub formă de gumă de mestecat, pastă pentru
coafarea părului, paste de dinți, paste pentru
cureaua de ascuțit brice, pastile de detergent
pentru mașini de cafea, perhidrol de uz cosmetic,
perle de baie, perne impregnate cu substanțe
parfumate, perne impregnate cu substanțe
aromate, perne pentru aromoterapie cu săculețe
de pânză cu amestecuri florale în interior,
perne umplute cu substanțe aromate, perne
umplute cu substanțe parfumate, peroxid de
hidrogen pentru aplicare pe păr, piatră de
diatomit pentru lustruit, piatră ponce, piatră
ponce artificială, creme pentru pielea prelucrată,
pietre abrazive, pietre de alaun (astringente),
pietre de alaun pentru bărbierit, pietre parfumate
din ceramică, pietre pentru catifelarea tălpilor,
pietre ponce de uz personal, pietre ponce
pentru utilizare pe corp, pile abrazive pentru
unghii, pile (buffer) pentru șlefuire, de uz
cosmetic, piperonal de uz cosmetic, plase cu
sârmă, plase de sârmă, plasturi cosmetici care
conțin preparate cu ecran solar și protecție
solară destinate utilizării pe piele, pomadă
sub formă de baton, pomade de păr pentru
bărbați, pomezi pentru păr, potențiator de aromă
pentru alimente (uleiuri esențiale), potpuriuri
parfumate, praf de dinți, praf de dinți hidratat,
praf de talc, preparate abrazive, preparate
abrazive pentru corp, preparate abrazive pentru
semiconductoare, preparate abrazive pentru
lustruire, preparate abrazive pentru întreținerea
vehiculelor, preparate anti-îmbătrânire pentru

îngrijirea pielii, preparate antiperspirante,
preparate autobronzante (cosmetice), preparate
chimice de curățare pentru uz casnic, preparate
colorante de uz cosmetic, preparate cosmetice
care ajută la slăbit, preparate cosmetice
cu protecție solară, preparate cosmetice de
exfoliere pentru față, preparate cosmetice pentru
regenerarea pielii, preparate cosmetice pentru
intarire, preparate cosmetice pentru îngrijirea
corpului, preparate cosmetice pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru uscarea
unghiilor, preparate cosmetice pentru bronzat,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii după
expunerea la razele solare, preparate cosmetice
pentru iluminarea pielii (machiaj), preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical),
preparate cosmetice pentru îngrijirea părului,
preparate cosmetice pentru fermitatea sânilor,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cosmetice
pentru inhibarea creșterii părului, preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii și a dinților,
preparate cosmetice pentru păr și pielea capului,
preparate cosmetice pentru estomparea ridurilor,
cu aplicare topică pe față, preparate cosmetice
pentru baie și pentru duș, preparate cu protecție
solară, preparate cu protecție solară puternică
sau totală, preparate de condiționare pentru
țesături, preparate de curățare destinate utilirării
în creșterea animalelor, preparate de curăț
are pentru zidărie, preparate de curățare
pentru sticlă, preparate de curățare pentru
plăci de gresie, preparate de curățare pentru
curățirea scurgerilor, preparate de curățare
pentru piele, preparate de degresare pentru
motoare, preparate de duș pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (produse
de toaletă), preparate de împrospătare a
respirației pentru igiena personală, preparate de
înfrumusețare pentru păr, preparate de îngrijire
a pieii pentru îndepărtarea ridurilor, preparate
de lustruire pentru fructe, preparate de machiaj
pentru față și corp, preparate de strălucire pentru
fructe, preparate de toaletă nemedicamentoase,
preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea
pielii în timpul expunerii la soare, preparate
decapante, preparate degresante de uz casnic,
preparate detartrante de uz casnic, preparate
din aloe vera pentru uz cosmetic, preparate
emoliente (cosmetice), preparate fitocosmetice,
preparate hidratante (cosmetice), preparate
igienice ca articole de toaletă, preparate
masticabile pentru curățarea dinților, preparate
nemedicamentoase pentru calmarea arsurilor
solare, preparate nemedicamentoase de îngrijire
a corpului, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea buzelor, preparate nemedicamentoase
pentru tratarea părului, de uz cosmetic,
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preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicinale pentru îngrijirea
pielii, preparate nemedicinale pentru îngrijirea
picioarelor, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, preparate parfumate,
preparate pe bază de colagen de uz cosmetic,
preparate pentru albirea pielii, preparate pentru
albirea articolelor din piele, preparate pentru albit
și alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
aromoterapie, preparate pentru baie, preparate
pentru baie (nu de uz medical), preparate pentru
baie și duș, preparate pentru bronzare artificială,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
pentru coafur ă permanentă și ondulare,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii
și încălțămintei, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru curățarea
sticlei, preparate pentru curățare impregnate pe
discuri cosmetice, preparate pentru curățarea
dinților, preparate pentru curățarea frunzelor
plantelor, preparate pentru curățarea scurgerilor,
preparate pentru decolorare, preparate
pentru descurcarea părului, preparate pentru
desfundarea scurgerilor și chiuvetelor, preparate
pentru după ras, preparate pentru duș, preparate
pentru fixarea părului, preparate pentru folosire
înainte de bă rbierit, preparate pentru
hidratarea pielii înainte de bronzare, preparate
pentru igiena bucală (nemedicamentoase),
preparate pentru igiena orală, preparate
pentru împrospătarea covoarelor și mochetelor,
preparate pentru înălbire de uz casnic,
preparate pentru înălbire (decoloranți) de
uz casnic, preparate pentru îndepărtarea
lacului, preparate pentru îndepărtarea grăsimilor,
preparate pentru îndepărtarea vopselei de păr,
preparate pentru îndepartarea petelor, preparate
pentru îndepă rtarea cerii, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
preparate pentru îndepărtarea gelului de unghii,
preparate pentru îndepărtarea cerii de pe
podele, preparate pentru îndreptarea părului,
preparate pentru înfrumusețare nemedicinale,
preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate pentru îngrijirea pielii, preparate
pentru îngrijirea danturii, preparate pentru
îngrijirea animalelor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), preparate
pentru îngrijirea părului, nu de uz medical,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, preparate pentru îngrijirea
bă rbii, preparate pentru întărirea unghiilor,
preparate pentru modelarea părului, preparate
pentru neutralizarea părului, preparate pentru
nuanțarea părului, preparate pentru ondulare
permanentă, preparate pentru parfumarea

camerei, preparate pentru pedichiură, preparate
pentru protecția solară (cosmetice), preparate
pentru protecția părului împotriva soarelui,
preparate pentru răzuirea podelelor, preparate
pentru repararea unghiilor, preparate pentru
spălare, preparate pentru spălare de uz menajer,
preparate pentru spălat, de uz personal,
preparate pentru ștergerea petelor, preparate
pentru tratarea lemnului folosite pentru lustruire,
preparate pentru vopsirea părului, preparate
și produse pentru îngrijirea blănii, preparate
și tratamente pentru păr, preparate spumante
pentru baie, preparate sub formă lichidă pentru
ras, preparate tip balsam pentru păr, primer
pentru unghii (cosmetice), procolagen de uz
cosmetic, produs pentru îndepărtarea petelor,
produse antiperspirante, produse antirugină
(pentru îndepărtarea ruginii), produse antistatice
de uz menajer, produse aromatizante pentru
alimente, sub formă de uleiuri esențiale, produse
aromatizante pentru alimente, sub formă de
esențe, produse chimice pentru spălarea
rufelor, produse cosmetice, produse cosmetice
colorate pentru copii, produse cosmetice de
aplicare pe buze, produse cosmetice de
protecție a buzelor, produse cosmetice exfoliante
pentru corp, produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor, produse cosmetice hidratante,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, produse cosmetice pentru animale,
produse cosmetice pentru sprâncene, produse
cosmetice pentru deschiderea tenului, produse
cosmetice pentru piele, produse cosmetice
pentru uz personal, produse cosmetice pentru
protejarea pielii împotriva arsurilor provocate
de soare, produse cosmetice pentru păr,
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru descurcarea părului,
produse cosmetice pentru baie (nu cele
medicale), produse cosmetice pentru machiajul
ochilor, produse cosmetice pentru spălarea feței,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), produse cosmetice pentru îngrijirea
unghiilor, produse cosmetice pentru ameliorarea
calității pielii, produse cosmetice pentru duș,
produse cosmetice sub formă de uleiuri,
produse cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice sub formă de fard de
obraz, produse cosmetice sub formă de geluri,
produse cosmetice sub formă de lapte, produse
cosmetice sub formă de loțiuni, produse
cosmetice sub formă de farduri de pleoape,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
cosmetice sub formă de aerosoli pentru îngrijirea
pielii, produse cu efect tonifiant pentru piele,
produse cu lapte pentru îngrijirea pielii, produse
de acoperire a coșurilor și a petelor sau
imperfec țiunilor tenului, produse de baie,
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nemedicamentoase, produse de ceruit încălță
mintea, produse de clătire pentru mașini
automate de spălat vase, produse de curăț are
a cromului, produse de curățare a pielii (produse
cosmetice), produse de curăț are de uz casnic,
produse de curățare dizolvante sub formă de
emulsie, produse de curățare pentru parbriz,
produse de curățare pentru vehicule, produse
de curățare pentru metale, produse de curățare
pentru piatră, produse de curățare pentru mâini,
produse de curățare pentru perii cosmetice,
produse de curățare pentru igiena personală
intimă, nemedicinale, produse de curățare
pentru ochi, produse de curățare sub formă
de cremă (nemedicinală), produse de curățare
sub formă de spume, produse de curățare
sub formă de spray de uz casnic, produse de
curăț are sub formă de spray pentru materiale
textile, produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, produse de curățat nasul pentru igiena
personală, produse de cur ățat pentru cuptoare,
produse de curățat pentru toalete, produse de
curățat pentru cuști de animale, produse de
degresare, altele decât cele folosite în procesele
de fabricație, produse de descâlcire, produse
de desfundat chiuvete, produse de finisare a
pieii, produse de înălbire de uz casnic, produse
de îndepărtare a lacului de unghii, produse
de îngrijire a pielii pentru animale, produse de
îngrijire pentru bebeluși nemedicinale, produse
de întreținere a încălțămintei, produse de
lustruire pentru instrumente muzicale, produse
de lustruire pentru suprafețe din crom, produse
de lustruit, produse de lustruit metalul, produse
de lustruit pentru chitare, produse de machiaj
pentru față și corp, produse de masaj,
nemedicamentoase, produse de nuanțarea
părului, produse de parfumare pentru cameră,
produse de parfumerie cu vanilie, produse
de parfumerie sintetice, produse de protecție
solară (cosmetice), produse de protecție solară,
produse de s ăpun, produse de spălare a
părului și corpului, produse de spălat legume
și fructe, produse de spălat rufe pentru
atragerea murdăriei, produse de stilizare pentru
ochi, produse de toaletă, produse de toaletă
nemedicinale, produse de vaporizare pentru
corp, produse decolorante, produse degresante
pe bază de solvenți, produse demachiante
pentru ochi, produse după plajă, de uz
cosmetic, produse exfoliante, produse exfoliante
de uz cosmetic, produse exfoliante pentru ten
(cosmetice),
produse exfoliante pentru față (nemedicinale),
produse exfoliante pentru picioare, produse
exfoliante pentru mâini, produse exfoliante
pentru corp, produse exfoliante pentru față,
produse hidratante, produse hidratante anti-

îmbătrânire, produse hidratante antiîmbătrânire
de uz cosmetic, produse hidratante
nemedicinale, produse hidratante pentru ten
(produse cosmetice), produse industriale
abrazive, produse lichide pentru curățarea
dinților, produse lichide pentru lustruirea
podelelor, produse lichide pentru păr, produse
masticabile pentru îngrijirea dinților, produse
nemedicamentoase pentru înmuiat picioarele,
produse nemedicamentoase destinate utilizării
la spălarea cavităților corporale, produse
nemedicinale pentru tratamentul scalpului,
produse nemedicinale pentru protejarea
buzelor, produse nemedicinale pentru curățarea
pielii, produse nemedicinale pentru curățarea
dinților, produse neutralizante pentru ondulație
permanentă, produse nutritive pentru păr, 
produse pentru a da luciu rufelor,
produse pentru a face părul mătăsos,
produse pentru aranjarea părului, produse
pentru baie de uz cosmetic, produse pentru
bronzare (cosmetice), produse pentru buze
(nemedicinale), produse pentru clătire, produse
pentru conferirea luciului (produse de lustruire),
produse pentru conservarea pieilor (ceruiri),
produse pentru curățarea pielii (nemedicinale),
produse pentru curăț area pantofilor (preparate),
produse pentru curățarea mobilierului, produse
pentru curățarea fierbătoarelor, produse
pentru curățarea geamurilor (de lustruire),
produse pentru curățarea pielii, produse
pentru curățarea petelor, produse pentru
curățarea feței (cosmetice), produse pentru
curățarea pardoselilor, produse pentru curățarea
feței, produse pentru curățarea mâinilor,
produse pentru curățarea materialelor textile,
produse pentru curățarea litierelor care includ
dezodorizant, produse pentru curățarea dinților
și ape de gură, produse pentru curățarea
anvelopelor cu margine albă, produse pentru
curățarea tapițeriei, produse pentru curățarea
litierelor, produse pentru curățarea și luciul
frunzelor plantelor, produse pentru curățarea
dinților, produse pentru curățenie și igienă
personală, produse pentru decolorarea părului,
produse pentru decolorare, produse pentru
decolorarea șuvițelor de păr (preparate de
nuanțare), produse pentru depilat, produse
pentru desfundarea țevilor de scurgere,
produse pentru epilare și bărbierit, produse
pentru hidratare după expunerea la soare,
produse pentru hidratarea pielii, produse pentru
hidratarea părului, produse pentru îmbunătățirea
texturii pielii, produse pentru împrospătarea
respirației, produse pentru împrospătarea gurii
(respirație), nu de uz medical, produse pentru
împrospătarea respirației (pentru animale),
produse pentru împrospătarea respirației
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sub formă de bețișoare de mestecat din
extracte de lemn de mesteacăn, produse
pentru îndepărtarea mucegaiului, produse
pentru îndepă rtarea adezivilor, produse
pentru îndepărtarea mirosului de animale,
produse pentru îndepărtarea ruginii, produse
pentru îndepărtarea lacului de pardoseală,
produse pentru îndepărtarea calcarului, produse
pentru îndepărtarea petelor provocate de
animalele de companie, produse pentru
îndepărtarea adezivilor folosiți la aplicarea
accesoriilor false, produse pentru îndepărtarea
lacului de pe unghii (produse cosmetice),
produse pentru îndepărtarea cuticulei, produse
pentru îndepărtarea vopselei, produse pentru
îndepărtarea ojelor de unghii, produse pentru
îndepărtarea lacurilor de pe unghii, produse
pentru îndepărtarea cerii, produse pentru
îngrijirea dentară a animalelor, produse
pentru îngrijirea dinților, produse pentru
îngrijirea ochilor, nemedicinale, produse pentru
înmuierea cuticulelor, produse pentru întă
rirea unghiilor, produse pentru intensificarea
acțiunii detergenților, produse pentru lustruirea
podelelor, produse pentru lustruirea mobilei,
produse pentru lustruirea articolelor din piele,
produse pentru lustruirea automobilelor, produse
pentru lustruirea caroseriei, produse pentru
lustruirea dinților, produse pentru lustruirea
anvelopelor de vehicule, produse pentru netezire
(apret), produse pentru protejarea părului vopsit,
produse pentru protejarea părului colorat,
produse pentru spălare, produse pentru spălarea
mâinilor, produse pentru spălat rufele care atrag
culorile, produse pentru toaletă, produse pentru
tonifierea pielii, produse sub formă de spray
pentru curățarea geamurilor, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu agenț i de curățare,
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate
cu produse cosmetice, pudră albă de față
de uz cosmetic, pudră cremoasă pentru față,
pudră de corp, pudră de machiaj, pudră de
mâini, pudră de oxid de fier pentru lustruirea
metalelor ș i a sticlei optică, pudra de par,
pudră de spălat părul, pudră de talc, pudră de
talc parfumată, pudră de talc pentru bebeluși
(nemedicinală), pudră de talc pentru corp,
pudră de talc pentru toaletă, pudră de toaletă,
pudră exfoliantă, pudră liberă pentru față, pudră
parfumată (de uz cosmetic), pudră pentru
baie (nemedicinală), pudră pentru bebeluși,
pudră pentru corp (nemedicinală), pudră pentru
curățarea dinților, pudră pentru degresare de
uz general, pudră pentru față, pudră pentru fa
ță (nemedicinală), pudră pentru față sub formă
de hârtie acoperită cu pudră, pudră pentru
machiaj, pudră pentru măști de corp (de uz
cosmetic), pudră pentru picioare (nemedicinală),

pudră pentru sprâncene, pudră solidă pentru
pudriere (cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), pudre cosmetice pentru față, pudre
de lustruire, pudre pentru degresare, pudre
pentru față, pudre pentru machiaj, pudriere cu
machiaj, pulbere de catifea pentru decorarea
unghiilor, pulbere de henna, pulbere pentru
curățarea dinților, pulbere pentru decorarea
vârfurilor de unghii sculptate, pulbere pentru
spălarea rufelor, pulverizatoare pentru corp,
rezerve cu parfumuri pentru dozatoare non-
electrice de parfum de cameră, rezerve de
cosmetice pentru dozatoare, rezerve de cremă
pentru îngrijirea pielii, pentru dozatoare, rezerve
de fixativ de păr pentru dozatoare, rezerve
de gel de duș pentru dozatoare, rezerve de
produse pentru corp, pentru dozatoare, rezerve
de ș ampon pentru dozatoare, rezerve pentru
dozatoare electrice de parfum de cameră,
rezerve pentru pudriere (cosmetice), rimel, rimel
pentru păr, rimel pentru sprâncene, rimeluri, role
abrazive, albăstreală pentru rufe, produse pentru
îndepărtarea ruginii, ruj cu protecție solară
(cosmetice), ruj de buze, rujuri, rujuri cremoase,
săculețe parfumate, săculeți cu potpuriuri
care se introduc în perne de aromoterapie,
săculeți parfumați pentru mască de ochi, safrol,
șampoane, șampoane anti-mătreață, șampoane
antimătreață, nu de uz medical, șampoane de
păr nemedicinale, șampoane de uz personal,
șampoane emoliente, șampoane nemedicinale,
șampoane pentru animale (preparate de toaletă
nemedicinale), șampoane pentru animalele de
casă, șampoane pentru animalele de companie
(preparate de toaletă nemedicinale), șampoane
pentru corp, șampoane pentru părul uman,
șampoane uscate, șampon de covoare, șampon
pentru bebeluși, șampon pentru vehicule,
Șampon solid, Șampon spumă pentru bebeluși,
sânge fals utilizat în teatru, săpun antiperspirant
pentru picioare, săpun de baie, săpun de
duș, săpun de înfrumusețare, săpun de uz
casnic, săpun detergent, săpun în calupuri,
săpun în calupuri pentru curățare menajeră,
săpun industrial, săpun lichid, săpun lichid
pentru băi de picioare, săpun lichid pentru rufe,
săpun lichid pentru spălarea vaselor, săpun
pentru curățarea suprafețelor cu depuneri de
gră sime sau gudron, săpun pentru igiena
personală, săpun pentru întreținerea harnaș
amentului, săpun pentru piele, săpun pentru
utilizare fără apă, săpun praf, săpun solid pentru
spălarea corpului, săpun (sub formă de cremă)
pentru folosire la spălat, săpunuri, săpunuri
antiperspirante, săpunuri carbolice, săpunuri
cosmetice, să punuri cremă, săpunuri-cremă de
corp, săpunuri cu aloe, săpunuri de baie lichide,
săpunuri de față, săpunuri de rufe, săpunuri
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de toaletă nemedicinale, săpunuri deodorante,
săpunuri din buretele loofah, săpunuri fabricate
manual, săpunuri granulate, săpunuri lichide,
săpunuri lichide pentru mâini și față, săpunuri
nemedicinale, sapunuri parfumate, săpunuri
parfumate, săpunuri pentru îngrijirea corporală,
săpunuri pentru mâini, săpunuri pentru redarea
strălucirii textilelor, să punuri pentru toaletă,
săpunuri și geluri, săpunuri stick pentru bărbierit
(preparate), săpunuri sub formă de gel, săruri
de baie, săruri de baie (nemedicinale), saruri
de baie (nu de uz medical), săruri de baie
parfumate, săruri de duș, nu de uz medical,
săruri pentru baie, altele decât cele pentru
uz medical, săruri pentru baie nemedicinale,
săruri pentru înălbire, sclipici folosit în scopuri
cosmetice, sclipici pentru corp, sclipici pentru
față, sclipici pentru față și corp, sclipici pentru
unghii, sclipici sub formă de spray pentru uz
cosmetic, scoarță de quillaja pentru spălare,
ser anti-îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de
uz cosmetic, ser calmant pentru piele, ser
calmant pentru piele (produs cosmetic), ser
corector pentru conturul ochilor, ser de față
de uz cosmetic, ser de păr, ser pentru
coafat, ser pentru îngrijirea părului, serumuri
de înfrumusețare, seruri de uz cosmetic, seruri
nemedicamentoase pentru piele, șervețele
antistatice pentru uscător, servețele antitransfer
de culoare, șervețele cosmetice umezite în
prealabil, șervețele de hârtie impregnate pentru
curățarea vaselor de bucătărie, șervețele de
unică folosință, impregnate cu substanțe de
curățare, pentru față, șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
îmbibate cu agenți de luciu pentru piele,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
șervețele impregnate cu loțiuni de curățare
a pielii, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, șervețele impregnate cu preparate
de curățare, șervețele impregnate cu preparate
pentru demachiere, șerve țele impregnate cu
uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale și
pentru uz personal), șervețele parfumate,
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele pentru față, șervețele
pentru șters ochelarii impregnate cu detergent,
șervețele pentu față îmbibate cu produse
cosmetice, șervețele umede impregnate cu
loțiuni cosmetice, șervețele umede impregnate
cu detergent pentru spălat vase, șervețele
umede impregnate cu un produs de curățat,
șerveț ele umede pentru îngrijirea bebelușului,
șervețele umede pentru îngrijirea bebeluș ului
impregnate cu preparate de curățat, șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune

cosmetică, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, șervețele umezite în prealabil, de
uz cosmetic, șervețele umezite în prealabil,
pentru uz cosmetic, seturi de machiaj, seturi de
produse cosmetice pentru igiena bucală, seturi
pentru ondulația permanentă a părului, seturi
pentru ras, compuse din creme de ras și soluții
după ras, sfere parfumate (substanțe aromatice),
carbură de siliciu (abraziv), sineală, șmirghel,
sodă caustică, sodă cristalizată, pentru curăț are,
sodă pentru albire, soluții de bronzare, soluții
de clătire pentru păr (de uz cosmetic), soluții
de curățare pentru îndepărtarea petelor, soluții
de curățare pentru aparate stomatologice de
sterilizare cu ultrasunete, soluții de detergent
pentru curățarea articolelor de încălțăminte,
soluții de detergent pentru curățarea croselor
de golf, soluții de ondulare permanentă la rece,
soluții de ștergere, întreț inere și curățare a
mașinilor, soluții pe bază de săpun, soluții pentru
curățarea covoarelor, soluții pentru curățarea
lentilelor de ochelari, soluții pentru scoaterea
petelor (agenți de curățare), soluții pentru
spălături oculare, care nu sunt de uz medical,
soluții pentru spălături vaginale, pentru igienă
intimă sau odorizare, soluții (șampoane) pentru
curățarea mașinilor, solvenți de degresare, alții
decât cei folosi ți în procesele de fabricație,
solvenți pe bază de alcool utilizați ca produse
de cur ățare, solvenți pentru îndepărtarea
lacurilor, solvenți pentru îndepărtarea vopselelor,
sprâncene false, sprâncene false adezive, spray
dezodorizant pentru picioare, spray parfumat
pentru casă, spray pentru fixarea machiajului,
spray pentru luciu, spray-uri cosmetice pentru
îngrijirea pielii, cu aplicare locală, spray-
uri de curățare, spray-uri de curățat pentru
împrospătarea protecțiilor de maxilar pentru
sportivi, spray-uri de degresare, spray-uri de
protecție solară, spray-uri parfumate pentru
lenjerie, spray-uri pentru bărbierit, spray-uri
pentru încălțăminte, sprayuri antistatice pentru
rufe, sprayuri cu apă minerală de uz cosmetic,
sprayuri de gură nemedicinale, sprayuri de gură,
nu de uz medical, sprayuri de îngrijire pentru
animale, sprayuri de răcire pentru uz cosmetic,
sprayuri de răcorire pentru uz cosmetic, sprayuri
deodorante pentru zona intimă feminină,
sprayuri odorizante pentru cameră, sprayuri
parfumate pentru corp, sprayuri parfumate
pentru împrospă tarea țesăturii, sprayuri pentru
corp, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
sprayuri pentru gât (nemedicinale), sprayuri
pentru împrospătarea respirației, spumă de baie,
spumă de baie și de duș, spumă de coafat,
spumă de curățare, spumă de curățat, spumă
de duș, spumă de protecție pentru păr, spumă
de ras, spumă pentru îngrijirea pielii, spumă
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pentru păr, spumă (produs de toaletă) folosită
în scopul aranjării părului, spumant de baie,
spumant de baie pentru bebeluși, spumante
de baie (nemedicinale), spume (cosmetice),
spume de curățare, spume de curățare a
pielii, spume de curățare pentru corp, spume
de uz cosmetic, cu protecție solară, spume
pentru aranjarea părului, spume pentru duș,
spume pentru folosire înainte de ras, spume
pentru ras, ștampile cosmetice umplute, hârtie
de sticlă, strat superior pentru lac de unghii,
straturi de acoperire pentru sculptarea unghiilor,
substanță pentru lustruit podele, substanțe
aromatizante pentru parfumuri, substanțe de
conservare a pieilor, substanțe de curățare
pentru uz casnic, substanțe de curățare
pentru congelatoare, substanțe degresante,
substanțe naturale de lustruit pentru podele,
substanțe parfumate din geraniol, substanțe
pentru curățarea mochetelor, substanțe pentru
curățarea sticlei, substanțe pentru îndepărtarea
de graffiti, substanțe pentru îndepărtarea petelor,
substanțe pentru oxigenarea părului, suporturi
pentru hârtie abrazivă pentru ascuț irea
creioanelor de desen, tablete pentru mașini de
spălat vase, tablete revelatoare pentru indicarea
tartrului de pe dinți, de uz personal, tămâi
fumigene (kunko), tă mâie dhoop, tampoane
de curățare impregnate cu produse cosmetice,
tampoane de curățare impregnate cu preparate
de toaletă, tapete (produse pentru curățarea
lor), tărâțe de orez brun pentru lustruirea
pielăriei (arai-nuka), tatuaje temporare de uz
cosmetic, tatuaje temporare pentru decorarea
corpului, terebentină folosită la degresare,
terebentină (produs de degresare), terpene
(uleiuri esențiale), ape de toaletă, tonice pentru
uz cosmetic, tratamente cu ceară pentru păr,
tratamente de desecare a părului de uz
cosmetic, tratamente de menținere a părului de
uz cosmetic, tratamente pentru păr, tratamente
permanente pentru păr, trusă pentru cosmetice,
tuș lichid pentru ochi, ulei brut din mentă, ulei
de amla de uz cosmetic, ulei de arbore de ceai,
ulei de baie, ulei de citronelă de uz cosmetic,
ulei de cocos de uz cosmetic, ulei de corp
sub formă de spray, ulei de curățare, ulei de
eucalipt de uz cosmetic, ulei de fixare pentru
păr, ulei de lavandă de uz cosmetic, ulei de
mentă (parfumerie), ulei de migdale, ulei de
păr, ulei de pin, ulei de ricin de uz cosmetic,
ulei de rozmarin de uz cosmetic, ulei de
terebentină pentru degresare, ulei de trandafiri,
ulei de trandafiri de uz cosmetic, ulei esențial
de wintergreen, ulei japonez de fixare pentru păr
(bintsuke-abura), ulei pentru barbă, ulei pentru
corp de uz cosmetic, ulei pentru păr, uleiuri
aromatice, uleiuri aromatice pentru baie, uleiuri

bronzante, uleiuri cosmetice pentru epidermă,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic), uleiuri
de baie care nu sunt medicinale, uleiuri de baie
de uz cosmetic, uleiuri de baie nemedicinale,
uleiuri de baie pentru îngrijirea părului, uleiuri
de baie și duș (nemedicinale), uleiuri de
bărbierit, uleiuri de bronzare de uz cosmetic,
uleiuri de curățare, uleiuri de cuticule, uleiuri
de duș nemedicamentoase, uleiuri de față,
uleiuri de gaultheria, uleiuri de îngrijire a pielii
(produse cosmetice), uleiuri de masaj, uleiuri
de masaj pentru față, uleiuri de pin pentru
curățarea pardoselilor, uleiuri de protecție solară
(cosmetice), uleiuri de uz cosmetic, uleiuri
distilate pentru îngrijirea frumuseții, uleiuri după
expunerea la soare (cosmetice), uleiuri esențiale
amestecate, uleiuri esențiale aromatizate, uleiuri
esențiale de lămâie, uleiuri esențiale de lemn
de santal, uleiuri esențiale de uz industrial,
uleiuri esențiale de yuzu, uleiuri esențiale
naturale, uleiuri esenț iale pentru uz personal,
uleiuri esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale pentru aromoterapie, uleiuri esențiale
pentru uz casnic, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, uleiuri esențiale sub formă de
emulsie, uleiuri esențiale utilizate ca parfum în
spălătorii, uleiuri esențiale utilizate la fabricarea
produselor parfumate, uleiuri esențiale utilizate
în procese de fabricare, uleiuri esențiale
utilizate la fabricarea de lichide pentru țigări
electronice, uleiuri esențiale vegetale, uleiuri
eterice, uleiuri eterice pentru îngrijirea pielii,
uleiuri eterice utilizate pentru împrospă tarea
aerului, uleiuri minerale (cosmetice), uleiuri
naturale de curățare, uleiuri naturale de uz
cosmetic, uleiuri naturale pentru parfumuri,
uleiuri nemedicinale, uleiuri parfumate, uleiuri
parfumate care eliberează arome sub acțiunea
căldurii, uleiuri parfumate pentru ingrijirea
pielii, uleiuri parfumate pentru fabricarea de
preparate cosmetice, uleiuri pentru bebeluși,
uleiuri pentru corp (produse cosmetice), uleiuri
pentru corp și pentru față, uleiuri pentru
hidratarea pielii după expunerea la soare,
uleiuri pentru îngrijirea părului, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale), uleiuri pentru
mâini (nemedicinale), uleiuri pentru masaj,
uleiuri pentru masaj corporal, uleiuri pentru
masaj, nu de uz medical, uleiuri pentru parfumuri
și esențe, uleiuri pentru pieptănat, uleiuri pentru
protecție solară (cosmetice), uleiuri pentru
toaleta personală, uleiuri pentru uz cosmetic
destinat copiilor, uleiuri și loțiuni pentru masaj,
unghii false, unghii false de uz cosmetic, unghii
false din metale prețioase, unguente de uz
cosmetic, unghii false pentru degetele de la
picioare, unt de cacao de uz cosmetic, unt
de corp, unt de față, unt de mâini și de
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corp, unt pentru față și corp, vanilină sintetică
(parfumerie), vârfuri pentru unghii, vârfuri pentru
unghii (cosmetice), vaselină rectificată, de uz
cosmetic, vată de uz cosmetic, vopsea de corp
din latex lichid de uz cosmetic,
vopsea pentru față, vopsele de corp (produse
cosmetice), vopsele pentru gene.
5. Cărbune activat de uz medical, cărbune
activat pentru adsorbția de toxine de uz medical,
abrazivi de uz dentar, absorbante de uz zilnic,
absorbante menstruale, absorbante pentru
incontinență, absorbante zilnice, acaricide,
acaricide de uz agricol, acaricide de uz casnic,
acaricide de uz industrial, acetaminofen (pentru
calmarea durerii), acetați de uz farmaceutic, acid
galic de uz farmaceutic, acizi de uz farmaceutic,
aconitină, benzi adezive pentru uz medical,
adezivi chirurgicali, adezivi de uz dentar, adezivi
de uz dentar și stomatologic, adezivi medicali
pentru legarea rănilor, adezivi medicali pentru
legarea țesutului intern, adezivi pentru fixarea
protezelor, adezivi pentru proteze dentare,
aditivi alimentari medicali de uz veterinar,
aditivi medicamentoși pentru baie, pentru
relaxarea mușchilor, aditivi medicinali pentru
hrana animalelor, aditivi nutriționali pentru hrana
animalelor, de uz medical, aditivi pentru furaje de
uz medical, aditivi pentru furaje, de uz veterinar,
adjuvanți biologici de uz medical, adjuvanți
chimici de uz medical, adjuvanți pentru uz
medical, adjuvanți pentru vaccinuri, aer (produse
pentru purificarea ului), agent chimic care ucide
sporii, agenți antiaritmici, agenți antiparkinson,
agen ți antivirali, agenți cardiovasculari de
uz medical, agenți corozivi pentru tratarea
suprafeței dinților, agenți de activare a funcțiilor
celulare de uz medical, agenți de administrare de
medicamente sub formă de capslule comestibile
pentru ambalarea de pulberi farmaceutice,
agenți de administrare de medicamente, agenți
de administrare de medicamente sub formă
de învelișuri pentru comprimate care facilitează
administrarea de produse farmaceutice, agenți
de administrare de medicamente care facilitează
administrarea de produse farmaceutice, agenți
de administrare de medicamente sub formă de
filme solubile care facilitează administrarea de
produse farmaceutice, agenți de administrare
sub formă de pelicule solubile care facilitează
administrarea de suplimente alimentare, agenți
de contrast pentru imagistica de diagnostic cu
ultrasunete, agenți de curățare gastrointestinală,

agenți de detoxificare pe bază de arsenic de uz
medical, agenți de detoxificare pe bază de clor
de uz medical, agenți de detoxificare pe bază
de benzol de uz medical, agenți de detoxifiere
în cazul dependenței de medicamente, agenți
de dezintoxicare alcoolică, agenți de diagnostic,
de uz farmaceutic, agenți de diagnosticare
de uz medical, agenți de eliberare sub
formă de învelișuri de medicamente care
facilitează eliberarea suplimentelor nutritive,
agenți de inhibare a evoluției tumorii, agenți
de sigilare de uz dentar, agenți de stabilizare
a capilarelor de uz medical, agenți de tratare
a insolațiilor, agenți detoxifianți pe bază de
plante, agenți fungicizi, agenți hipolipidici, agenți
imunoterapeutici pentru infecț iile bacteriene,
agenți lubrifianți de uz medical, agenți metabolici
de detoxifiere, agenți parasimpatomimetici,
agenți pentru combaterea ciupercii de putregai
uscat, agenți pentru tratarea stării de greață
determinată de radiații, agenți simpatomimetici,
agenți stimulatori analeptici, agenți vâscoelastici
de uz oftalmic, alimente pe bază de albumină
de uz medical, albumină de malț de uz
farmaceutic, preparate albuminoase de uz
medical, ioduri alcaline de uz farmaceutic),
alcaloizi de uz medical, alcaloizi utilizați ca
analgezici, alcaloizi utiliza ți ca antipiretice,
alcaloizi utilizați ca stimulanți, alcaloizi utilizați
în scopuri farmaceutice, alcool de uz topic,
alcool izopropilic utilizat în scopuri medicale,
alcool medicinal, alcool pentru fricțiuni, aldehide
de uz farmaceutic, alge roșii marine de uz
medical, algicide, algicide acvatice, algicide de
uz agricol, algicide pentru bazine de înot, algicide
(produse chimice pentru întreținerea bazinelor
de înot), alginat ortodontic pentru amprentă
dentară, alginat pentru uz farmaceutic, aliaje
ceramice pentru coroane dentare, aliaje de
metale de uz stomatologic, aliaje de metale
prețioase de uz stomatologic, aliaje de metale
prețioase ca implanturi dentare, aliaje dentare,
aliaje metalice pentru reconstrucții dentare,
alifii din plante contra mâncărimilor, destinate
animalelor de companie, alifii din plante pentru
iritaț iile pielii, destinate animalelor de companie,
alifii medicamentoase mentolate, pentru mai
multe scopuri, alifii medicinale, alimente dietetice
adaptate pentru copii, alimente dietetice
adaptate pentru bolnavi, alimente dietetice de uz
medical, alimente dietetice de uz medical pentru
animale, alimente dietetice pentru utilizare în
nutriția clinică, alimente din lapte praf pentru
bebeluși, alimente liofilizate adaptate pentru
uz medical, alimente omogenizate adaptate
pentru uz medical, alimente pentru bebeluși,
alimente pentru copii și sugari, alimente pentru
diabetici, alimente pentru diabetici (produse
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speciale medicale), alimente pentru regimuri
alimentare sub supraveghere medicală, alimente
pentru sugari, alimente uscate prin înghețare
adaptate pentru uz medical, acetat de aluminiu
de uz farmaceutic, amalgam dentar, amalgame
dentare din aur, amestec de băuturi nutritive
pentru înlocuirea unei mese, amestecuri de
furaje complementare, amestecuri de gaze de
uz medical, amestecuri pentru tuse, amidon
de uz dietetic sau farmaceutic, amidon de
uz farmaceutic, amidon utilizat în scopuri
nutritive, aminoacizi de uz medical, aminoacizi
de uz medical sau veterinar, aminoacizi de uz
veterinar, amorse pentru metale, de uz dentar,
materiale pentru amprente dentare, analeptice,
analgezice, analgezice administrate pe cale
orală, analgezice antipiretice, analgezice cu
aplicare topică, analgezice de uz farmaceutic,
analgezice de uz medical, analgezice opioide,
anason de uz medical, anestezice, anestezice,
altele decât cele pentru uz chirurgical,
anestezice de inhalat, anestezice generale,
anestezice pentru uz chirurgical, anhidrotice,
anorexigene, antiacizi, ceaiuri antiastmatice,
antibiotice, antibiotice de uz uman, antibiotice
de uz veterinar, antibiotice folosite în detoxifiere,
antibiotice pentru pești, antibiotice pentru
utilizare în stomatologie, antibiotice sub formă
de loțiuni, anticatarale folosite în detoxificare,
anticoncepționale (produse chimice), anticorpi,
anticorpi colostrali, de uz medical, produse
anticriptogamice, antidepresive, antidoturi,
antiemetice (antivomitive), antiemetice obținute
din surse vegetale, antiemetice obținute din
surse chimice, antiemetice pentru greața
de dimineață, antiemetice pentru tratamentul
vărsăturilor, antiemetice utilizate pentru tratarea
stării de vomă, antiflatulente, antigeni, antigeni
endogeni, antigeni exogeni, antigeni tumorali,
antigeni virali, antihelmintice, antihipertensive,
antihistamince, antimalarice, antimicrobiene de
uz dermatologic, antineoplazice, antioxidanți,
antioxidanți care conțin enzime, antioxidanți
de uz dietetic, antioxidanți de uz
medicinal, antioxidan ți derivați din miere,
antioxidanți obținuți din surse vegetale,
produse antiparazitare, antipiretice, antipruritic
lichid, antiseptice, antiseptice cu efect
profilactic, antiseptice cu efect terapeutic,
antiseruri folosite la diagnosticare, produse
antisolare (unguente contra arsurilor solare),
antispastice, antispastice antimuscarinice,
antitoxine, antitusive, antivenin pentru
tratamentul mușcăturilor, antivenin pentru
tratarea înțepăturilor, antivirale, antivirale topice,
apă de gură de uz medical, apă de gură (gargare)
de uz medical, apă de gură medicamentoasă,
ap ă de gură pentru uz medical, apă de mare

pentru băi medicinale, apă de melisă pentru uz
farmaceutic, apă de plumb, apă demineralizată
de uz medical, apă medicinală de gură, apă
oxigenată de uz medical, ape de gură, ape
de gură antiseptice, ape de gură medicinale
împotriva cariilor, ape minerale pentru uz
medicinal, săruri pentru băi de ape minerale,
ape termale, arahnicide, argilă antimicrobiană,
argilă de uz farmaceutic, argilă naturală pentru
scopuri terapeutice, argilă pentru tratarea bolilor
de piele, argilă pentru utilizare în băi de nămol
(baze de tratament), produse contra arsurilor,
articole absorbante pentru igiena personală,
articole sanitare absorbante, aspirină, aspirină
sub formă de tablete, astringenți de uz
medical, aţă dentară medicinală, amalgame
dentare din aur, autoantigeni, bactericizi, otrăvuri
bacteriene, preparate bacteriene de uz medical
sau veterinar, preparate bacteriologice de uz
medical sau veterinar, băi cu preparate pentru
deparazitare pentru animale, băi de oxigen, băi
medicinale, băi vaginale, nămol pentru baie,
balsam analgezic, balsam de buze medicinal,
balsam de gurjun (gurgu, gurgum sau gurjum) de
uz medical, preparate balsamice de uz medical,
balsamuri analgezice medicamentoase, pentru
mai multe scopuri, balsamuri de buze
farmaceutice, balsamuri de uz farmaceutic,
balsamuri de uz medical, balsamuri medicinale,
balsamuri medicinale pentru picioare, balsamuri
pentru fundul bebelușului, de uz medical,
bandaje adezive, bandaje adezive pentru
rănile pielii, bandaje chirurgicale, bandaje de
uz medical pentru ochi, bandaje elastice
(pansamente), bandaje lichide pentru rănile
pielii, bandaje pentru fabricarea mulajelor,
bandaje pentru menstruație, bandaje pentru
ochi de uz medical, bandaje pentru pansat,
bandaje pentru prevenirea bășicilor, bandaje
pentru răni la nivelul pielii, bandaje pentru
urechi, bandaje scapulare de uz chirurgical,
bariu pentru radiologie, batoane alimentare ca
suplimente nutritive, batoane care înlocuiesc
o masă, ca supliment nutritiv, pentru sporirea
energiei, batoane pentru fumigație folosite ca
dezinfectante, băuturi care restabilizează și
revigorează organismul, de uz medical, băuturi
cu electroliți ca substitut de uz medical,
băuturi cu electroliți, pentru scopuri medicale,
băuturi de uz medical, băuturi dietetice de
uz medical, bă uturi dietetice pentru bebeluși
de uz medical, băuturi din lapte de malț de
uz medical, băuturi îmbogățite cu vitamine de
uz medical, băuturi minerale de uz medicinal,
băuturi pe bază de plante, de uz medicinal,
băuturi pe bază de vitamine, băuturi pentru
copii mici, băuturi (suplimente dietetice), benzi
adezive pentru proteze dentare, benzi cu
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adeziv utilizate împotriva dăunătorilor, benzi
de diagnostic pentru testarea laptelui matern,
de uz medical, benzi de strângere (de uz
medical), benzi de testare pentru determinarea
nivelului glucozei în sânge, benzi de testare
pentru diagnostic medical, benzi dizolvabile care
opresc sângerarea provocată de tă ieturi și
zgârieturi minore, benzi dublu-adezive de uz
medical, benzi pentru venele varicoase, beta-
blocanți, bețișoare anti-țânțari, bețișoare cu
vată pentru uz medical, bețișoare fumigante,
bicarbonat de sodiu de uz farmaceutic, bile
de naftalină, biocide, biocide naturale, biocide
sintetice, bioindicatori pentru supravegherea
proceselor de sterilizare de uz medical sau
veterinar, preparate biologice de uz medical,
preparate biologice de uz veterinar, biopesticide
agricole, biopesticide de uz casnic, subnitrat
de bismut de uz farmaceutic, blocante ale
canalelor de calciu, blocante ale canalelor
de calciu de tip dihidropiridină , blocante ale
canalelor de calciu nedihidropiridine, blocuri din
lemn de camfor pentru îndepărtarea moliilor,
bomboane de uz medical bogate în calciu,
bomboane medicamentoase, brățări impregnate
cu produse pentru respingerea insectelor,
br ățări vândute preumplute cu preparate
insectifuge, brom de uz farmaceutic, preparate
bronhodilatatoare, bulion de cultură pentru
bacteriologie, bumbac de uz medical, bumbac
hidrofil de uz medical, bureți contraceptivi,
bureți contraceptivi chimici, bureți vulnerari,
loțiuni pentru câini, calmante, calomel, calomel
(fungicide), camfor de uz medical, canabidiol
de uz medical, canabis de uz medical, capsule
contra alergiei, capsule cu ulei din ficat de cod,
capsule de ginseng de uz medical, capsule
de tuse, capsule decongestionante, capsule din
gelatină pentru farmaceutice, capsule din plante
pentru îmbunătățirea performanț elor masculine,
capsule fabricate din polimeri pe bază
de dendrimeri pentru produse farmaceutice,
capsule goale pentru produse farmaceutice,
capsule pentru dozarea medicamentelor,
vândute goale, utilizate în scopuri farmaceutice,
capsule pentru medicamente, capsule pentru
slăbit, capsule vândute goale pentru produse
farmaceutice, căptușeli de chiloți pentru
persoanele care suferă de incontinență, c
ăptușeli de unică folosință din celuloză pentru
scutece, căptușeli de unică folosință pentru
scutece, căptușeli de unică folosință pentru
scutece de bebeluși, căptușeli de unică folosință
pentru scutece igienice pentru incontinență,
căptușeli din celuloz ă pentru scutece
pentru persoane cu incontinență, căptușeli
din hârtie pentru scutece pentru persoanele
cu incontinență, căptușeli din hârtie pentru

scutece, carbon activ utilizat ca antidot pentru
otrăvuri, carbonil (antiparazitar), cardiotonice,
carne liofilizată adaptată pentru uz medical,
carne uscată prin înghețare adaptată pentru uz
medical, cașete de uz farmaceutic, cașete pentru
uz farmaceutic, caș ete pentru uz medicinal,
cataplasme, catechu (extract de acacia catechu)
de uz farmaceutic, cauciuc de uz dentar, ceai
artificial (de uz medicinal), ceai de baie de uz
terapeutic, ceai medicinal, ceaiuri de slăbit de uz
medical, ceaiuri din plante pentru uz medicinal,
ceară dentară, ceară dentară pentru prepararea
mulajelor dentare, ceară pentru mulaje dentare,
celule de uz medical, celule reconstituite pentru
tratamente clinice de îngrijire a pielii, celule
reconstituite pentru tratamente medicale de
îngrijire a pielii, celule stem, celule stem de uz
medical, celule stem pentru uz veterinar, celule
vii de uz medical, celule vii de uz veterinar,
celuloză de uz farmaceutic, esteri de celuloză
de uz farmaceutic, eteri de celuloză de uz
farmaceutic, centuri pentru tampoane igienice,
ceramică dentară, chiloței de unică folosință,
din hârtie, pentru învățarea la oliță, chiloței din
celuloză, de unică folosin ță, pentru învățarea
la oliță, chiloței (scutece) pentru bebeluși, chiloți
absorbanț i pentru incontinență, chiloți de unică
folosință, din hârtie sau celuloză, pentru copiii
care învață să folosească toaleta, chiloți de
unică folosință pentru sugarii care învață să
folosească toaleta, chiloți de unică folosință
pentru învățarea la oli ță (scutece), chiloți igienici,
chiloți igienici pentru animale de companie,
preparate chimice de uz farmaceutic, preparate
chimice de uz medical, preparate chimice de uz
veterinar, chinchină de uz medical, chinolină de
uz medical, cilindri pentru oxigen, cu conținut,
de uz medical, ciment de oase folosit în scopuri
medicale, ciment de os pentru chirurgie și
ortopedie, ciment dentar pentru plombe, ciment
osos de uz ortopedic, ciment osos pentru uz
chirurgical, ciment pentru copitele animalelor,
cimenturi de uz chirurgical, cimenturi dentare,
cimenturi dentare pe bază de rășină, cimenturi
pentru proteze dentare, citostatice de uz
farmaceutic, citostatice de uz medical, clei pentru
prins muște, cloral hidrat de uz farmaceutic,
cloroform, colagen de uz medical, colir, colodiu
de uz farmaceutic, coloranți de uz chirurgical,
combinații de săruri de calciu, de uz farmaceutic,
componente sanguine, compozite pentru
restaurare dentară, compoziții adezive pentru
uz medical, compoziții din plante medicinale
de uz medical, compoziții farmaceutice,
comprese, comprese din tifon, comprese
medicamentoase, comprese pentru ochi,
comprese utilizate ca pansamente, comprimate
antibiotice, comprimate de alginat pentru
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scopuri farmaceutice, comprimate de calciu
sub formă de supliment alimentar, comprimate
împotriva tusei, compuși pentru sterilizarea
ouă lor, compuși pentru tratarea bolilor
respiratorii, compuși pentru tratarea cancerului,
compuși pentru tratarea sindroamelor asociate
afecțiunilor pulmonare, conductori chimici pentru
electrozi de electrocardiograf, scoarță de
condurango de uz medical, remedii contra
constipației, soluții pentru lentile de contact,
contraceptive orale, alimente pentru copii
mici, corn de secară de uz farmaceutic,
covorașe absorbante de unică folosință pentru
cuștile animalelor de companie, covorașe
igienice de unică folosință pentru animale
de companie, creioane caustice, creioane
contra negilor, creioane hemostatice, cremă
contra mâncărimilor (antipruritice), cremă de
scutece (medicinală), cremă de tipul cold
cream, de uz medical, cremă medicamentoasă
împotriva iritațiilor produse de scutece, creme
analgezice de uz topic, creme antibiotice,
creme antifungice pentru uz medical, creme
cu hidrocortizon, creme de corp de uz
farmaceutic, creme de corp (medicinale), creme
de noapte (medicinale), creme de picioare
(medicinale), creme de protecție medicinale,
creme de uz dermatologic, creme de uz
medical, pentru îngrijirea pielii, creme din
plante de uz medical, creme farmaceutice,
creme hidratante de uz farmaceutic, creme
medicale terapeutice, creme medicamentoase
cu antibiotice, pentru mai multe scopuri, creme
medicinale, creme (medicinale) aplicate după
expunerea la soare, creme medicinale pentru
buze, creme (medicinale) pentru bebeluși
și copii, creme medicinale pentru îngrijirea
pielii, creme medicinale pentru îngrijirea
picioarelor, creme medicinale pentru piele,
creme medicinale pentru protecția pielii, creme
pentru acnee (preparate farmaceutice), creme
pentru ameliorarea durerii, creme pentru bătături
și calus, creme pentru mâini de uz medical,
creme pentru picioare (medicamentoase), creme
pentru stimularea orgasmului, creme pentru
ten (medicinale), creme pentru uger de uz
agricol, creme spermicide, creozot de uz
farmaceutic, scoarță de croton, culturi de
microorganisme de uz medical sau veterinar,
culturi de țesuturi biologice, de uz medical,
culturi de țesuturi biologice pentru uz veterinar,
culturi pentru uz medical, culturi pentru uz
veterinar, curara, decocturi de uz farmaceutic,
decocturi din plante medicinale, produse contra
degerăturilor, amalgame dentare, cimenturi
dentare, masticuri dentare, materiale pentru
amprente dentare, deodorante, altele decât
cele de uz personal sau de uz veterinar,

deodorante pentru automobile, deodorante
pentru pantofi, deodorante pentru tapițerie,
deodorante wc, depurative, detergenți (detersivi)
de uz medical, detergenți germicizi, dextrină de
uz farmaceutic, dezinfectante, dezinfectante de
uz veterinar, dezinfectante folosite pentru igienă,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante pentru lentile de contact,
dezinfectante pentru tractul urinar, dezinfectante
pentru wc-uri chimice, dezinfectanți de
uz medical, dezinfectanți pentru aparate
și instrumente dentare, dezinfectanți pentru
instrumente și aparate medicale, dezinfectanți
și antiseptice, dezodorizante aromatice pentru
toaletă, dezodorizante pentru automobile,
dezodorizante pentru baie, dezodorizante
pentru covoare, dezodorizante pentru frigider,
dezodorizante pentru îmbrăcăminte sau
materiale textile, dezodorizante pentru
îmbrăcăminte, dezodorizante pentru litiere,
dezodorizante pentru materiale textile,
dezodorizante pentru sisteme de evacuare
a gunoiului, diaforetice, diastaze de uz
medical, alimente dietetice de uz medical,
substanțe dietetice de uz medical, digestive,
digestive de uz farmaceutic, digitalină, diluanți
de uz medical, materiale pentru plombarea
dinților, discuri abrazive de uz stomatologic,
discuri dentare pentru implantologie, produse
pentru distrugerea ierburilor dăunătoare,
diuretice, diuretice folosite în scopuri de
detoxifiere, drajeuri (medicamente), drajeuri
medicamentoase pentru tuse, droguri de uz
medical, drojdie de uz farmaceutic, drojdie
de uz medical, veterinar sau farmaceutic,
dropsuri cu supliment de zinc, dropsuri de
salmiac, dropsuri de uz farmaceutic, dropsuri
de uz medical, dropsuri împotriva tusei, dropsuri
medicamentoase, dropsuri pentru gât, dulciuri
farmaceutice, electroliți de uz medical, elemente
radioactive de uz medical, elixire pentru
ameliorarea răcelilor, elixire pentru ameliorarea
astmului, elixire pentru calmarea pielii, elixire
pentru eczemă, elixire pentru prevenirea
răcelilor, elixire pentru prevenirea infecțiilor în
gât, elixire pentru psoriazis, elixiruri (preparate
farmaceutice), emenagoge, emetice, emulsie de
migdale de uz farmaceutic, emulsii de grăsimi
pentru hiperalimentarea parenterală, emulsii
de grăsimi pentru perfuzii medicale, preparate
enzimatice de uz medical, preparate enzimatice
de uz veterinar, enzime de uz veterinar,
enzime de uz medical, enzime digestive,
erbicide, erbicide biologice, erbicide de uz
agricol, erbicide pentru iazuri, erbicide pentru
medii acvatice, erbicide utilizate de uz casnic,
preparate pentru facilitarea erupție ei dinților,
esteri alimentari pentru scopuri farmaceutice,
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esteri de uz farmaceutic, etanol utilizat în scopuri
farmaceutice, eteri de uz farmaceutic, eteri de
uz medical, eucalipt de uz farmaceutic, eucaliptol
de uz farmaceutic, exfoliante (preparate)
de uz medical, expectorante, expectorante
cu antitusive, extract de cantaridă de uz
farmaceutic, extract de scoarță de uz medical,
extract din scoarță de uz nutraceutic, extract
din scoarță de uz veterinar, extract din scoarță,
de uz farmaceutic, extracte de hamei de
uz farmaceutic, extracte din drojdie de uz
medical, veterinar sau farmaceutic, extracte
de malț de uz farmaceutic, extracte din
drojdie pentru scopuri farmaceutice, extracte
din plante de uz medical, extracte din plante
medicinale, extracte din plante medicinale,
folosite în scop medical, extracte din plante
și ierburi de uz medical, extracte vegetale de
uz farmaceutic, factori de coagulare umani,
făină cu adaos de lactate pentru copii mici,
făină de in de uz farmaceutic, făină de pește
pentru uz farmaceutic, farmaceutice injectabile,
faină de uz farmaceutic, produse chimico
farmaceutice, fenol de uz farmaceutic, fermenți
de uz farmaceutic, fermenți de uz medical sau
veterinar, feromoni, feromoni pentru animale de
companie, feromoni pentru uz medical, fibre
dietetice, fibre dietetice care ajută digestia,
fibre din semințe de in măcinate destinate
utiliză rii ca supliment dietetic, fillere dermice
injectabile, filme adezive pentru uz medical,
produse chimice pentru tratamentul filoxerăei,
fire de uz medical, fitile de sulf (dezinfectante),
floare de pucioasă de uz farmaceutic, fluide
abrazive de uz stomatologic, formaldehidă de
uz farmaceutic, formule bacteriene probiotice
de uz veterinar, fosfați de uz farmaceutic,
fracțiuni proteice plasmatice, fructe uscate de
cătină chinezească pentru utilizare în medicina
chinezească, fungicide, fumigan ți, fungicide
biologice, fungicide de uz agricol, fungicide de uz
domestic,
fungicide de uz horticol, fungicide de uz medical,
fungicide pentru eliminarea dăun ătorilor, furaj
medicamentos, gaiacol de uz farmaceutic,
galactogeni, ganoderma lucidum de uz
farmaceutic, gastrodia elata de uz farmaceutic,
gaz de uz medical, gaze de uz stomatologic,
gaze și amestecuri de gaze utilizate în imagistică
medicală , gaze solidificate pentru scopuri
medicale, gel exfoliant, medicamentos, gel
pe baz ă de aloe vera de uz terapeutic,
gel pentru dezodorizarea aerului, gelatină din
piele de măgar (ejiao) pentru utilizare în
medicina chinezească, gelatină pentru uz,
geluri antibacteriene, geluri antiinflamatoare,
geluri care previn lipirea folosite cu dispozitive
de drenare a rănilor, geluri de corp de uz

farmaceutic, geluri de masaj de uz medical,
geluri de uz dermatologic, geluri dezinfectante
antibacteriene cu alcool, geluri lubrifiante de
uz personal, geluri medicamentoase de corp,
geluri medicamentoase destinate igienei bucale,
aplicate prin periere, geluri medicamentoase
pentru igiena bucală, geluri pentru stimularea
sexuală, geluri spermicide, geluri topice de prim
ajutor, geluri topice de uz medical și terapeutice,
gențiană de uz farmaceutic, germicide, ghips
dentar dur, ghips pentru scopuri stomatologice,
ginseng pentru uz medicinal, glicerină de uz
medical, glicerofosfaț i, glucoză de uz medical,
glucoză utilizată ca aditiv alimentar de uz
medical, gră simi de uz medical, grăsimi de uz
medical sau veterinar, grăsimi de uz veterinar,
grefe arteriale, grefe de bypass pentru artere
coronare, grefe de piele, grefe vasculare (țesut
viu), gumă cu nicotină destinată utilizării ca
sprijin în procesul renun țării la fumat, gumă de
mestecat cu aromă de mentă de uz medical,
gumă de mestecat de uz medical, gumă de
mestecat pentru împrospătarea respirației de
uz medicinal, gumă de uz medical, gume-
gutta de uz medical, hamamelis (astringent),
extracte de hamei de uz farmaceutic, hârtie cu
insecticid contra moliilor, hârtie de turnesol de
uz medical, hârtie de turnesol de uz veterinar,
hârtie de turnesol folosită în scop medicinal
sau veterinar, hârtie de uz medical pentru
reactivi, hârtie pentru cataplasme cu muștar,
hârtie pentru prins muște, hârtie uleiat ă de
uz medical, hârtii tratate chimic utilizate pentru
detectarea sângelui ascuns din materiile fecale,
hematogen, hemoglobină, hemostatice de uz
medical, hidrastină , hidrastinină, hidrocortizon,
vată hidrofilă, hidroxid de magneziu de uz
medical, hormoni de creștere umani, hormoni de
uz medical, hormoni radioterapeutici, ibuprofen
destinat utilizării ca analgezic oral, ierburi
de fumat de uz medical, ierburi medicinale,
ierburi medicinale tradiționale chinezești, ierburi
medicinale uscate sau conservate, chiloți
igienici, îmbrăcăminte pentru incontinență,
implanturi biologice, implanturi chirurgicale
dezvoltate din celule stem ( țesuturi vii),
implanturi chirurgicale dezvoltate din celule
stem, implanturi chirurgicale formate din țesuturi
vii, implanturi chirurgicale pentru regenerarea
tisulară ghidată, implanturi de țesuturi vii,
implanturi farmaceutice, imunoglobulină umană,
imunomodulatori, imunosupresive utilizate după
transplantare în caz de respingere a grefei,
chiloți absorbanți pentru incontinență, scutece
igienice pentru incontinență, indicatori pentru
diagnosticul medical, îndulcitori artificiali adaptați
pentru diabetici, îndulcitori dietetici de uz
medical, inele pentru bătăturile de la picioare,
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inele protectoare pentru bătături, infuzii dietetice
de uz medical, infuzii din plante medicinale,
infuzii medicinale, inhalanți, inhalatoare cu
amoniac, inhibitori ai sintezei acidului micolic,
inhibitori ai sintezei acidului folic, inhibitori
ai sintezei adnului, inhibitori ai sintezei arn,
inhibitori ai sintezei peretelui celular, inhibitori
ai sintezei proteice, inhibitori de ciclooxigenază,
injectoare de insulină care se vând umplute cu
insulină, înlocuitori de sânge, înlocuitori de zahăr
pentru diabetici, înlocuitori dietetici ai zahărului
de uz medical, înlocuitori pentru laptele matern,
înlocuitori pentru tutun (pentru uz medical),
insecticide, insecticide de uz agricol, insecticide
de uz domestic, insectifuge, insulină, învelitori
de scutece, iod, iod de uz farmaceutic, tinctură
de iod, iodoform, ioduri de uz farmaceutic,
izotopi de uz medical, jalapă, kituri de testare
a fetilității masculine, kituri de testare in vitro
pentru determinarea sexului, l-carnitină pentru
pierdere în greutate, lac conductor utilizat în
scopuri stomatologice, lac dentar folosit de
stomatologi, lacrimi artificiale, fermenți lactici
de uz farmaceutic, lactoză, lactoză de uz
medical, lactoză pentru uz farmaceutic, lacuri
dentare, lacuri dentare utilizate în restaurarea
dentară , lacuri pentru sigilarea dentară, lapte-
formulă fără lactoză (pentru sugari), lapteformulă
pentru sugari, lapte praf (alimente pentru sugari),
lapte praf lichid pentru copii mici, lapte praf
pentru copii mici, lapte praf lichid pentru
sugari, lapte praf pentru sugari și copii mici,
lăptișor de matcă de uz medical, lăptișor de
matcă pentru uz farmaceutic, produse pentru
distrugerea larvelor, larvicide, laxative, laxative
folosite în detoxifiere, lecitină de uz medical,
cărbune de lemn de uz farmaceutic, lemn
de cedru folosit ca insectifug, lemn de santal
destinat utilizării ca produs insecticid, lemn dulce
de uz farmaceutic, lenjerie de unică folosință
pentru menstruație, lenjerie intimă pentru scopuri
sanitare, preparate pentru curățarea lentilelor
de contact, leucoplast de uz medical, lichide
intravenoase pentru rehidratare, nutriție și
administrare de produse farmaceutice, licorice
chinezească medicinală, linimente (preparate
farmaceutice lichide sau semisolide folosite
pentru fricțiuni sau aplicații locale), lipitori de
uz medical, loțiune anti-muște, loțiune hidratantă
de corp de uz farmaceutic, loțiune pe bază
de calamină, loțiuni antibacteriene pentru mâini,
loțiuni de păr medicamentoase, loțiuni de
piele medicinale, loțiuni de uz farmaceutic,
loțiuni de uz veterinar, loțiuni farmaceutice
pentru piele, loțiuni medicamentoase, loțiuni
medicamentoase pentru iritația de scutec, loțiuni
medicinale după-ras, loțiuni medicinale pentru
mâini, loțiuni pentru îngrijirea pielii (de uz

medical), loțiuni pentru ochi, de uz medical,
loțiuni pentru protecție împotriva uleiurilor toxice
ale plantelor otrăvitoare, loțiuni pentru protecție
împotriva plantelor otrăvitoare, loțiuni pentru
tratarea bolii piciorului de atlet, loțiuni tonice
pentru piele (medicinale), lubrifianți de uz
chirurgical, lubrifian ți de uz medical, lubrifianți
de uz personal pe bază de silicon, lubrifianți
igienici, lubrifianți pe bază de apă pentru uz
personal, lubrifianți sexuali personali, lubrifian ți
vaginali, lumânări de masaj medicamentoase,
lumânări pentru masaj de uz terapeutic, lumânări
pentru urechi, lumânări pentru urechi de uz
terapeutic, lupulin ă de uz farmaceutic, magnezie
de uz farmaceutic, malț de uz farmaceutic,
produse chimice pentru tratarea mălurei,
produse chimice pentru tratarea manei, markeri
radioizotopici pentru uz terapeutic sau diagnoză,
masticuri dentare, material de obturație de
uz stomatologic, material pentru amprente
dentare pe bază de alginat cromatic, material
pentru proteze dentare, material sintetic utilizat
pentru reconstrucția oaselor, material sintetic
utilizat la confecționarea ghipsurilor, material
spongios pentru vindecarea plăgilor, material
textil implantabil care favorizează creș terea
țesuturilor, materiale absorbante pentru pansat,
materiale care absorb mirosurile, materiale
ceramice de uz stomatologic, materiale ceramice
de uz dentar pentru plombarea dinților, materiale
ceramice folosite la reconstrucția protezelor
dentare, materiale ceramice pentru protezele
dentare, materiale compozite dentare, materiale
cu alginate ortodontice pentru amprente
dentare, materiale de căptușire de uz dentar
(pentru protejarea pulpei dentare), materiale
de fixare a danturii, materiale de fixare de
uz dentar, materiale de sigilare a fisurilor
de uz stomatologic, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, din materiale
naturale, materiale de umplere osoasă, care
constau din materiale vii, materiale de uz
dentar pentru legare și amorsare, materiale
dentare de bază, materiale dentare din porțelan,
materiale dentare pentru obturarea dinților,
materiale dentare pentru plombarea dinților,
materiale din porțelan de uz stomatologic,
materiale implantabile utilizate în regenerarea
tisulară ghidată, materiale pentru bandajarea
rănilor, materiale pentru coroane dentare,
materiale pentru dinți artificiali, materiale pentru
gravarea acidă, de uz stomatologic, materiale
pentru mulaje chirurgicale, materiale pentru
pansat, materiale pentru profilaxie dentară,
materiale pentru punți dentare, materiale pentru
repararea dinților, materiale pentru restaurarea
dinților, materiale pentru sigilarea fisurilor de
uz dentar și tehnico-dentar, materiale pentru
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teste de diagnostic, de uz medical, materiale
sintetice de uz dentar pentru plombarea dinților,
materiale stomatologice pentru duplicarea
mulajelor de dinți, materiale stomatologice
pentru confecționarea mulajelor dentare,
materiale textile pentru curățare impregnate
cu dezinfectant, de uz igienic, medicamente,
medicamente antialergice, medicamente
anticancer, medicamente anticonvulsive,
medicamente antiinflamatoare nesteroidiene,
medicamente antipiretice cu efect de
sedare, medicamente antivirale pentru tratarea
virusului hiv, medicamente antivirale pentru
tratarea gripei, medicamente autonome
de uz medical, medicamente citostatice
de uz medical, medicamente contra
alergiilor, medicamente contra tumorilor,
medicamente de uz veterinar, medicamente
din ierburi medicinale tradiționale chinezești,
medicamente hipoglicemice, medicamente
homeopate, medicamente împotriva migrenelor,
medicamente în stare brută, medicamente
inhibitoare ale tusei, medicamente pe baz
ă de plante, medicamente pentru acnee,
medicamente pentru ameliorarea alergiilor,
medicamente pentru animale, medicamente
pentru boli cardiovasculare utilizate în
tratamentul hipertensiunii, medicamente pentru
boli cardiovasculare utilizate în tratamentul
infarctului miocardic, medicamente pentru boli
cardiovasculare utilizate în tratamentul aritmiilor,
medicamente pentru boli cardiovasculare
utilizate în tratamentul anginei pectorale,
medicamente pentru boli cardiovasculare
utilizate în tratamentul insuficienței cardiace
congestive, medicamente pentru boli
cardiovasculare utilizate în tratamentul șocurilor,
medicamente pentru dereglări intestinale,
medicamente pentru implantare, medicamente
pentru prevenirea febrei laptelui, medicamente
pentru reglarea ciclului menstrual, medicamente
pentru tratamentul bolilor cardiovasculare și
cerebrovasculare, medicamente pentru tratarea
bolilor gastrointestinale, medicamente pentru
tuse, medicamente seroterapeutice, medicaț ie
antifungică, medicație de uz veterinar pentru
calmarea durerii, medicație pentru calmarea
arsurilor, medicație pentru diaree, medii de
contrast utilizate în imagistica medicală, medii
de contrast utilizate la aparate medicale cu
ultrasunete, medii de cultură, de uz medical,
medii de cultură de uz veterinar, medii de
cultură pentru creș terea celulelor în scopuri
medicale, medii nutritive pentru dezvoltarea
oaselor care con țin materiale biologice de
uz medical, membrane sterile din plastic
utilizate ca bandaje, mentă de uz farmaceutic,
mentol, alifie cu mercur, metale fasonate

pentru stomatologie, metilxantină, microbicide,
microbicide pentru tratarea apei reziduale,
preparate cu microelemente pentru consum
uman și animal, substanțe nutritive pentru
microorganisme, miorelaxante, moleschin de
uz medical, moleschin folosit ca bandaj
medical, moluscocide, muștar de uz farmaceutic,
ulei de muștar de uz medical, nămoluri
medicinale, narcotice, narcotice sintetice, nectar
de fructe pentru diabetici, adaptat pentru uz
medical, nematicide, neoantigeni, nisip digestsiv
pentru păsări, nutraceutice de uz terapeutic,
nutraceutice utilizate ca supliment dietetic,
ocitocice, odorizante pentru materiale textile,
preparate cu oligoelemente pentru consum
uman și animal, opodeldoc (liniment), organe
vii și șervețele pentru uz chirurgical, produse
organoterapeutice, ovicide, ovule vaginale, oxid
de magneziu de uz medical, oxigen de uz
medical, oxigen solid de uz medical, ozon pentru
uz medical, pachete cu nămol și plante de uz
terapeutic, pâine cu conținut scăzut de sare de
uz medical, pâine de uz terapeutic îmbogățită
cu vitamine, pâine pentru diabetici, adaptată
în scopuri medicale, pansament sterilizat,
pansamente adezive, pansamente, bandaje
și plasturi medicali, pansamente chirurgicale,
pansamente chirurgicale și medicale,
pansamente de prim ajutor, pansamente
de uz medical, pansamente dezinfectante,
pansamente elastice, pansamente pentru
arsuri, pansamente pentru cavitatea bucală,
pansamente pentru răni, pansamente protecț
ie mont, pantaloni de unică folosință din
celuloză pentru fixarea scutecului bebeluș ului,
pantaloni de unică folosință din hârtie pentru
fixarea scutecului bebelușului, paracetamol,
paraziticide, paraziticide de uz medical, pastă
de dinți medicamentoasă, pastile antioxidante,
pastă de jojoba de uz medical (arbore fructifer
meridional), pastile contra alergiei, pastile
insectifuge de uz personal (portabile), pastile pe
bază de miere și plante pentru gât, pastile pentru
suprimarea apetitului, pastile pentru tratamentul
acufenei, pectină de uz farmaceutic, pelinariță
de uz medical, pepsine de uz farmaceutic,
peptide sintetice de uz farmaceutic, peptone
de uz farmaceutic, perilla de uz farmaceutic,
pesticid pentru nematode, pesticide, pesticide
agricole, pesticide de uz casnic, pesticide pentru
horticultură, picături cu vitamine, picături de
ochi, picături de ulei din ficat de cod, picături
nazale de uz medical, picături nazale pentru
tratarea alergiilor, picături pentru ochi, picături
pentru ochi medicinale, picături pentru urechi,
remedii contra transpirației picioarelor, piele de
la donator uman, prelucrată, pentru înlocuirea
țesutului moale, produse farmaceutice pentru
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îngrijirea pielii, pilule pentru bronzat, pilule pentru
slăbit, praf de piretru, plasmă sangvină, plasture
adeziv pentru piele, de uz medical, plasture
lichid antiseptic, plasturi, plasturi adezivi, plasturi
analgezici antiinflamatori, plasturi anti-țânțari
pentru bebeluși, plasturi care încorporează
un magnet, plasturi chirurgicali, plasturi cu
medicament, plasturi cu nicotină destinați
utilizării ca ajutători pentru renunțarea la
fumat, plasturi cu suplimente de vitamine,
plasturi, materiale pentru pansamente, plasturi
pentru administrarea cutanată a preparatelor
farmaceutice, plasturi pentru bătături, plasturi
termici de uz medical, plasturi transdermali,
plasturi transdermali pentru tratament medical,
polen de albine de uz nutraceutic, polen de
albine pentru uz ca supliment alimentar în
dietă, polygonatum sibiricum pentru scopuri
farmaceutice, pomezi de uz medical, porțelan
pentru proteze dentare, săruri de potasiu
de uz medical, poțiuni medicinale, praf
de pseudo-ginseng pentru scopuri medicale,
lapte praf pentru copii mici, prafuri antipurici
pentru animale, precursoare antivirale, preparat
anestezic injectabil, preparate alimentare
dietetice de uz medical, preparate alimentare
pentru bebeluși ș i sugari, preparate
androgenice, preparate anestezice de inhalat,
preparate antiacide, preparate antibacteriene,
preparate antibacteriene pentru spălarea feței
de uz medical, preparate antibacteriene
din argilă, preparate antibacteriene
pentru acnee, preparate anticanceroase,
preparate antidiabetice, preparate antifungice
dermatologice pentru unghii, preparate
antiinflamatorii, preparate antimicotice,
preparate antimicrobiene, preparate
antimicrobiene pentru clătirea gurii, preparate
antimicrobiene pentru inhibarea descompunerii
microbiologice, preparate antineoplazice
vegetale, preparate antineoplazice microbiene,
preparate antineoplazice chimice, preparate
antineoplazice obținute din hormoni și antagoniș
ti, preparate antiparazitare pentru animale de
companie, preparate antiparazitare din surse
chimice, preparate antiparazitare provenind din
plante, preparate antiseptice pentru îngrijirea
corpului, preparate antituberculoase, preparate
antitumorale, preparate astringente de uz
medical, preparate astringente (farmaceutice),
preparate bacteriene de uz medical, preparate
bacteriene de uz veterinar, preparate
bacteriene probiotice de uz medical, preparate
bacteriologice de uz medical, preparate
bacteriologice de uz veterinar, preparate
biochimice de uz medical, preparate biochimice
de uz veterinar, preparate biologice mixte
de uz medical, preparate biologice pentru

tratarea cancerului, preparate biotehnologice
de uz medical, preparate cardiovasculare,
preparate care asigură organismului vitaminele
și microelementele necesare, preparate
chimice de uz farmaceutic, preparate
chimice de uz sanitar, preparate chimice
împotriva cancerului, preparate chimice pentru
distrugerea dăunătorilor, preparate chimice
pentru diagnosticarea diabetului, preparate
chimice pentru testarea sângelui în scopuri
medicale, preparate chimice pentru tratarea
bolilor care afectează plantele cerealiere,
preparate chimice utilizate în analiza adn-ului
(de uz medical), preparate chimioterapeutice,
preparate contraceptive (anticoncepționale),
preparate cu alcaloizi din frunze de coca
de uz medical, preparate cu alcaloizi din
opiu, preparate cu amestec de antibiotice,
preparate cu amestec de hormoni, preparate cu
amestec de vitamine, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi de
uz veterinar, preparate cu aminoacizi de
uz farmaceutic, preparate cu cafeină cu
efect stimulativ, preparate cu cafeină de uz
medical, preparate cu cloramfenicol, preparate
cu condroitină, preparate cu eritromicină,
preparate cu estrogen, preparate cu factor
de creștere epidermică pentru tratamentul
arsurilor, preparate cu factor lipotrop, preparate
cu hormoni hipofizari, preparate cu hormoni
pancreatici, preparate cu hormoni tiroidieni și
paratiroidieni, preparate cu lizină, preparate
cu metionină, preparate cu minerale și
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate cu paracetamol
pentru administrare intravenoasă, preparate cu
paracetamol cu eliberare modificată, preparate
cu paracetamol pentru administrare orală,
preparate cu penicilină, preparate cu potasiu
de uz farmaceutic, preparate cu sarcomicină,
preparate cu streptomicină, preparate cu
tetraciclină, preparate cu thiolutin, preparate cu
treonină, preparate cu tricomicină, preparate cu
triptofan, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina b, preparate cu vitamina c,
preparate cu vitamina d, preparate de
curățare pentru sterilizarea instrumentarului
stomatologic, preparate de curățare și sterilizare
a instrumentelor chirurgicale, preparate de
dezinfectare pentru utilizarea în spitale,
preparate de dezodorizare de uz menajer,
comercial sau industrial, preparate de
diagnosticare pentru uz veterinar, preparate
de diagnosticare, preparate de diagnosticare
de uz medical sau veterinar, preparate de
diagnosticare pentru radiologie, preparate de
îndepărtare a verucozităților, preparate de
muștar pentru scopuri medicale, preparate de
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toaletă medicinale, preparate de uz medical
pentru inhibarea apetitului, preparate de uz
medical pentru spălături, preparate deodorante
universale pentru uz menajer, comercial sau
industrial, preparate dermatologice, preparate
dezodorizante pentru litiera animalelor de
companie, preparate dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, preparate dietetice pentru
copii, preparate dietetice și alimentare, preparate
din aloe vera de uz terapeutic, preparate din
aloe vera pentru uz farmaceutic, preparate
din argilă medicinală, preparate din cantaride,
de uz medical, preparate din glucoză pentru
scopuri medicale, preparate din microorganisme
de uz medical, preparate din plante de
uz medical, preparate farmaceutice, preparate
farmaceutice antibacteriene, preparate
farmaceutice analgezice efervescente,
preparate farmaceutice antiepileptice, preparate
farmaceutice antiepileptice orale, preparate
farmaceutice antiepileptice parenterale,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate farmaceutice
care conțin cafeina, preparate farmaceutice
care conțin celule stem, preparate
farmaceutice cu acțiune asupra sistemului
nervos central, preparate farmaceutice de
uz veterinar, preparate farmaceutice de
uz dermatologic, preparate farmaceutice
destinate utilizării în oncologie, preparate
farmaceutice destinate utilizării în urologie,
preparate farmaceutice destinate utilizării
în chimioterapie, preparate farmaceutice de
inhalat pentru tratarea hipertensiunii pulmonare,
preparate farmaceutice de inhalat pentru
tratarea bolilor și dereglărilor respiratorii,
preparate farmaceutice diuretice, preparate
farmaceutice injectabile pentru tratamentul
reacțiilor anafilactice, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice
pentru leziunile pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea hipertensiunii, preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
diabetului, preparate farmaceutice pentru
uz uman, preparate farmaceutice pentru
tratarea diabetului, preparate farmaceutice
pentru tratarea bolilor de rinichi, preparate
farmaceutice pentru inhalatoare, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor inflamatorii,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii
pentru animale, preparate farmaceutice pentru
tratarea mătreții, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolii parkinson, preparate farmaceutice
pentru tratamentul fracturilor osoase,
preparate farmaceutice pentru tratamentul

hiperlipidemiei, preparate farmaceutice pentru
tratamentul hipercolesterolemiei, preparate
farmaceutice pentru tratamentul afecțiunilor
musculoscheletice, preparate farmaceutice
pentru tratarea bolilor și afecțiunilor
legate de sistemul imunitar, preparate
farmaceutice pentru prevenirea osteoporozei,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor hormonale, preparate farmaceutice
pentru prevenirea vergeturilor, preparate
farmaceutice pentru prevenirea petelor pe
piele în timpul sarcinii, preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii în timpul sarcinii,
preparate farmaceutice pentru tratarea
cloasmei, preparate farmaceutice pentru
tratarea pielii uscate în timpul sarcinii,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolii cardiovasculare, preparate farmaceutice
pentru tratamentul bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor sistemului
nervos central (snc), preparate farmaceutice
pentru tratarea sclerozei multiple, preparate
farmaceutice pentru tratarea tumorilor maligne,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor digestive, preparate farmaceutice pentru
uz stomatologic, preparate farmaceutice
pentru tuse, preparate farmaceutice pentru
tratamentul bolilor virale, preparate farmaceutice
pentru tratamentul tulburărilor de ritm
cardiac, preparate farmaceutice pentru tratarea
gutei, preparate farmaceutice pentru răceală,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor osoase, preparate farmaceutice
pentru chirurgia oculară sau intraoculară,
preparate farmaceutice pentru sistemul nervos
periferic, preparate farmaceutice pentru
tratarea viermilor la animale de companie,
preparate farmaceutice pentru tratarea
alergiilor, preparate farmaceutice pentru răni,
preparate farmaceutice pentru tratarea leziunile
sportivilor, preparate farmaceutice pentru
tratarea osteoporozei, preparate farmaceutice
pentru tratarea afecțiunilor pielii, preparate
farmaceutice pentru ameliorarea mușcăturilor
de insecte, preparate farmaceutice pentru
reglarea imunității, preparate farmaceutice
pentru activarea func ției celulare, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor și
tulburărilor ochilor, preparate farmaceutice
pentru tratarea simptomelor bolilor provocate
de radiații, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor sistemului nervos, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
sistemului nervos, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului
imunitar, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului metabolic,
preparate farmaceutice pentru tratarea
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tulburărilor sistemului metabolic, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulbură rilor
sistemului endocrin, preparate farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor sistemului endocrin,
preparate farmaceutice pentru prevenirea bolilor
sistemului imunitar, preparate farmaceutice
pentru tratarea bolilor sistemului metabolic,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
sistemului endocrin, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului
respirator, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului musculo-
scheletic, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului genito-
urinar, preparate farmaceutice pentru tratarea
tulburărilor sistemului genito-urinar, preparate
farmaceutice pentru prevenirea bolilor sistemului
metabolic, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor sistemului respirator,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
bolilor sistemului genito-urinar, preparate
farmaceutice pentru prevenirea tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
utilizare în hematologie, preparate farmaceutice
pentru utilizare în transplanturile de organe,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
bolilor oculare, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor sistemului endocrin, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor sistemului
genito-urinar, preparate farmaceutice pentru
utilizarei în transplanturile de țesuturi,
preparate farmaceutice pentru prevenirea
tulburărilor oculare, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor cauzate de
bacterii, preparate
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
cauzate de bacterii, preparate farmaceutice
pentru prevenirea bolilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru prevenirea bolilor sistemului
musculo-scheletic, preparate farmaceutice
pentru utilizare în oftalmologie, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor cauzate
de bacterii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor autoimune, preparate
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea alergiilor, preparate farmaceutice
pentru tratarea tulburărilor de rinichi, preparate
farmaceutice pentru prevenirea bolilor cauzate
de bacterii, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
autoimune, preparate farmaceutice pentru
tratarea afecțiunilor reumatice, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
scheletice, preparate farmaceutice pentru
tratamentul esofagitei, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea părului, preparate farmaceutice

pentru boli de urechi, preparate farmaceutice sub
formă de bandă, preparate farmacologice pentru
îngrijirea pielii, preparate fitoterapeutice de uz
medical, preparate folosite ca aditivi la alimente
pentru consum uman (medicinale), preparate
gastroenterice, preparate gastrointestinale,
preparate germicide (altele decât săpunul),
preparate hemostatice, preparate hormonale de
uz farmaceutic, preparate hormonale pentru
glanda suprarenală, preparate hormonale pentru
glandele salivare, preparate hormonale pentru
paratiroidă, preparate igienice de uz veterinar,
preparate împotriva cancerului obținute din
hormoni și antagoniști, preparate împotriva
păduchilor, preparate imunostimulatoare,
preparate in vitro pentru anticiparea ovulației,
preparate in vitro pentru anticiparea ovulației,
folosite acasă, preparate medicale, preparate
medicamentoase de îngrijire a buzelor,
preparate medicamentoase pentru spălarea
mâinilor, preparate medicamentoase sub
formă de sprayuri de nas, preparate
medicamentoase pentru tratamentul pielii,
preparate medicamentoase de protecție solară,
preparate medicamentoase pentru îndepărtarea
negilor, preparate medicinale pentru creșterea
părului, preparate medicinale pentru stimularea
creșterii părului, preparate medicinale pentru
tratamentul bolilor infecțioase, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
medicinale pentru îmbăierea picioarelor,
preparate medicinale terapeutice pentru baie,
preparate microbiene împotriva cancerului,
preparate minerale de uz medical, preparate
multivitaminice, preparate nutraceutice de uz
terapeutic sau medical, preparate oftalmologice,
preparate pe bază de bismut pentru uz
farmaceutic, preparate pe bază de cantaride de
uz veterinar, preparate pe bază de multivitamine,
preparate pe bază de oligoelemente pentru
animale, preparate pe baz ă de panthenol,
de uz medical, preparate pe bază de
progesteron, preparate pe baz ă de var
pentru uz famaceutic, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate pentru a împiedica animalele să
roadă sau să muș te, preparate pentru
arsuri solare de uz farmaceutic, preparate
pentru baie de uz medical, preparate pentru
băuturi medicinale, preparate pentru calmarea
durerii, preparate pentru calozități, preparate
pentru clismă, preparate pentru combaterea
moliilor, preparate pentru controlarea insectelor,
preparate pentru creșterea fertilităț ii, preparate
pentru curățarea pielii, de uz medical, preparate
pentru detectarea predispozițiilor genetice, de uz
medical, preparate pentru detectarea mutațiilor
din genele prionilor, de uz medical, preparate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/09/2022-17/09/2022

pentru dezinfectarea mâinilor, preparate
pentru dezinfectarea unghiilor, preparate
pentru dezodorizarea covoarelor, preparate
pentru dezodorizarea aerului care conțin
cărbune activ, preparate pentru diagnosticarea
sarcinii, preparate pentru diagnosticarea
ovulației, preparate pentru diagnostice in
vitro, utilizate în scopuri medicale, preparate
pentru distrugerea insectelor, preparate pentru
distrugerea păduchilor din păr, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea limacșilor, preparate pentru
distrugerea păduchilor (pediculicide), preparate
pentru exterminarea puricilor, preparate pentru
facilitarea actului sexual, preparate pentru
fumigația solului, preparate pentru igiena orală
(medicamentoase), preparate pentru igienizarea
ouălor, preparate pentru igienizarea aerului,
preparate pentru împiedicarea înmulțirii larvelor,
preparate pentru îndepărtarea algelor, preparate
pentru îngrijirea unghiilor utilizate în scopuri
medicale, preparate pentru inhibarea cupl ării
sexuale, preparate pentru inhibarea hormonilor,
preparate pentru lubrifierea globului ocular,
preparate pentru neutralizarea mirosurilor,
preparate pentru neutralizarea mirosurilor
neplăcute, utilizate pe haine și materiale
textile, preparate pentru omorârea țânțarilor,
care se aplică pe plasele de țânțari,
preparate pentru omorât muște, preparate
pentru prevenirea formării de alge în apă,
preparate pentru prevenirea sugerii degetelor,
preparate pentru prevenirea mușcării unghiilor,
preparate pentru reducerea activității sexuale,
preparate pentru stimularea apetitului, preparate
pentru suprimarea apetitului, preparate pentru
teste de sarcină, folosite acasă, preparate pentru
tractul urinar, preparate pentru tratamentul
dismenoreei, preparate pentru tratamentul
herpesului, preparate pentru tratarea ciupercilor
de unghii, preparate pentru tratarea acneei,
preparate pentru tratarea arsurilor, preparate
pentru tratarea răului de mișcare, preparate
pentru tratarea ră celilor, preparate pentru
tratarea migrenelor, preparate pentru tratarea
bolii piciorului de atlet, preparate pentru
tratarea astmului, preparate pentru vaccinuri
umane, preparate probiotice utilizate în scopuri
medicale, care ajută la menținerea unui
echilibru natural al florei din sistemul digestiv,
preparate radioactive pentru diagnosticul
veterinar, preparate sanitare de sterilizare,
preparate și articole dentare, preparate și
articole dentare și produse medicinale pentru
îngrijirea dinț ilor, preparate și articole
sanitare, preparate și materiale de diagnostic,
preparate ș i substanțe cu minerale de uz
medical, preparate și substanțe farmaceutice

pentru tratamentul bolilor gastrointestinale,
preparate și substanțe farmaceutice destinate
utilizării pentru anestezie, preparate și
substanțe farmaceutice destinate utilizării în
oncologie, preparate și substanțe farmaceutice
destinate utilizării în urologie, preparate și
substanțe farmaceutice destinate utilizării în
ginecologie, preparate și substanțe farmaceutice
cu proprietăți antiinflamatoare, preparate
și substanțe farmaceutice cu proprietăți
antipiretice, preparate și substanțe farmaceutice
cu proprietăți analgezice, preparate și
substanțe farmaceutice pentru tratamentul
cancerului, preparate și substanțe farmaceutice
pentru prevenirea cancerului, preparate și
substanțe farmaceutice, preparate și substanțe
farmaceutice antialergice, preparate și substanțe
medicinale, preparate și substanțe veterinare,
preparate stomatologice pentru înlăturarea
plăcii dentare, preparate sulfamidice, preparate
utilizate în naturopatie, preparate utilizate
pentru lubrifierea vaginului, preparate vegetale
împotriva cancerului, preparate veterinare
pentru tratarea infecț iilor bacteriene intestinale,
produs antibacterian pentru curățarea feței,
produs antibiotic pentru spălat pe mâini, produs
de curățare antibacterian, produs de spă lat
igienizant pentru fructe și legume, produs
pentru clătirea nasului, produse alimentare din
ginseng pentru uz medical, produse alimentare
din ginseng roșu pentru uz medical, produse
alimentare minerale pentru scopuri medicale,
produse antibacteriene de spălat pe mâini,
produse antibiotice dermatologice, produse
antifungice vaginale, produse antihemoroidale,
produse antiinfecțioase, produse antiinfecțioase
dermatologice, produse antiinfecțioase de uz
veterinar, produse antiinflamatoare, produse
antimicrobiene derivate în mod natural,
de uz dermatologic, produse antimicrobiene
pentru spălarea feței, produse antipiretice,
produse antiseptice pentru îngrijirea rănilor,
produse antiseptice pentru spălare, produse
antiurice, produse bacteriologice de uz
farmaceutic, produse care se aplică pe
piele pentru respingerea țânțarilor, produse
caustice de uz farmaceutic, produse chimice
pentru distrugerea șoarecilor, produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru
combaterea dăunătorilor, produse chimice
pentru tratarea manei, produse contra moliilor,
produse de curățare antiseptice, produse de
curăț are pentru acnee (preparate farmaceutice),
produse de curățat nasul pentru scopuri
medicale, produse de mestecat cu calciu,
de uz medical, produse de panificație pentru
diabetici, produse de stimulare a creșterii părului,
produse de uz medical pentru spălarea mâinilor,
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produse decongestive nazale, produse derivate
din procesarea cerealelor pentru uz dietetic sau
medical, produse dermatologice farmaceutice,
produse dezinfectante de uz menajer, produse
dezinfectante pentru sp ălarea mâinilor, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), produse dezinfectante pentru bazine
de înot, produse dietetice de cofetărie adaptate
pentru scopuri medicale, produse dietetice
pentru invalizi, produse emoliente de uz medical,
produse exfoliante pentru ten (medicinale),
produse farmaceutice antibacteriene,
produse farmaceutice antidiabetice, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice de regenerare a țesuturilor,
produse farmaceutice de uz oftalmologic,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice pentru tratarea astmului,
produse farmaceutice pentru tratarea bolilor
respiratorii, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru îngrijirea pielii pentru animale,
produse farmaceutice pentru ochi, produse
farmaceutice pentru tratarea disfuncției erectile,
produse farmaceutice pentru tratarea bolilor
infecțioase, produse farmaceutice pentru
tratarea osteopatiei, produse farmaceutice
pentru stimularea erecției, produse farmaceutice
pentru tratarea artritei, produse farmaceutice
pentru descurajarea obiceiului de a fuma,
produse farmaceutice pentru tratarea epilepsiei,
produse farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
epidermice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor sistemului digestiv, produse
farmaceutice pentru tratarea halitozei, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
metabolice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor gastrointestinale, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
organelor senzoriale, produse farmaceutice
pentru tratarea hipoglicemiei, produse
farmaceutice pentru tratarea depresiei, produse
hidratante vaginale, produse igienice pentru
medicină, produse insectifuge destinate utilizării
pe oameni, produse insectifuge pentru utilizare
pe animale, produse medicamentoase pentru
îngrijirea părului, produse medicinale pentru
îngrijirea gurii, produse medicinale pentru
tratamentul bucal, produse medicinale pentru
tratarea halitozei, produse medicinale pentru
curățarea dinților, produse neutraceutice de
uz uman, produse neutraceutice pentru
animale, produse organoterapeutice, produse
pe bază de nicotinamidă pentru tratarea
acneei, produse pe bază de testosteron,
produse pentru a alunga păsările, produse
pentru anestezie locală, produse pentru
curățarea cavității bucale, produse pentru

decongestionare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse pentru
distrugerea buruienilor dăunătoare, produse
pentru distrugerea ierburilor dăunătoare,
produse pentru distrugerea verminei, produse
pentru eliminarea mușchiului, produse pentru
eliminarea mirosului de animale de companie,
produse pentru eliminarea buruienilor în
medii acvatice, produse pentru eliminarea
planariilor, produse pentru fumigație, de uz
medical, produse pentru igiena feminină,
produse pentru împrospătarea respirației de
uz medical, produse pentru îndepărtarea
animalelor, produse pentru îngrijirea picioarelor
utilizate în scopuri medicale, produse pentru
îngrijirea pielii utilizate în scopuri medicale,
produse pentru odorizarea aerului, produse
pentru odorizarea aerului în automobile, produse
pentru reducerea colesterolului, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), produse
pentru spălarea câinilor
(insecticide), produse pentru spălarea vitelor
(insecticide), produse pentru vaccinare
orală, produse radiofarmaceutice, produse
rehidratante, produse repelente de țânț ari,
produse repulsive pentru câini, produse și
articole pentru igienă, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, produse și
preparate farmaceutice împotriva pielii uscate
cauzate de sarcină, produse și preparate
farmaceutice pentru cloasmă, produse și
preparate farmaceutice pentru hidratarea pielii
în timpul sarcinii, produse ș i preparate
farmaceutice pentru pete de sarcină, produse
și preparate farmaceutice pentru prevenirea
petelor pe piele în timpul sarcinii, produse
și preparate farmaceutice pentru prevenirea
vergeturilor, produse și preparate farmaceutice
pentru prevenirea umflării picioarelor, produse
sicative de uz medical, produse vezicante,
propolis pentru uz farmaceutic, prosoape
sanitare, protecție absorbantă pentru cuștile
animalelor de companie, protecții solare
antimeduze, proteină din plasma umană,
proteine regulatoare de uz medical, psihotrope,
pudră antimicotică pentru boala piciorului de
atlet, pudră de cantaridă, pudră de corp
medicamentoasă , pudră de muștar pentru
scopuri medicale, pudră de perle pentru uz
medicinal, pudră de talc (medicinală) pentru
sugari, pudră medicinală pentru picioare, pudre
de talc medicinale, pudre împotriva puricilor,
pudre medicinale pentru copii, pudre pentru
eliminarea puricilor, pulbere de scoarță de
uz veterinar, pulbere de scoarță de uz
medical, purgative, purificatori sanguini folosiți
în detoxificare, quassia (lemn amar) de uz
medical, quebracho de uz medical, rădăcina de
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revent de uz farmaceutic, rădăcini ale plantelor
medicinale, rădăcini de arisaema de uz medical,
radiu de uz medical, rășină acrilică pentru
lacuri dentare, punți și coroane temporare,
rășini dentare, rășini sintetice de uz medical,
rășini sintetice utilizate în stomatologie, reactanți
pentru diagnosticul veterinar, reactanți pentru
diagnosticul medical, reactivi biologici de uz
medical, reactivi biologici de uz veterinar, reactivi
biomarkeri de diagnostic pentru uz medical,
reactivi chimici de uz medical sau veterinar,
reactivi chimici de uz medical, reactivi chimici
de uz medical folosiți la analize, reactivi
chimici de uz veterinar, reactivi chimici de uz
veterinar folosiți la analize, reactivi chimici pentru
analize (de uz medical), reactivi chimici pentru
analize (de uz veterinar), reactivi chimici pentru
diagnosticare, de uz medical, reactivi de colorare
pentru detectarea plăcii dentare, reactivi de
diagnostic, de uz medical, reactivi de diagnostic
veterinar, reactivi de uz medical, reactivi de uz
medical pentru teste imunologice, reactivi de uz
medical pentru determinarea grupelor sanguine,
reactivi destinați utilizării la teste genetice,
reactivi folosiți cu analizatoare (de uz veterinar),
reactivi folosiți împreună cu analizoare (în
scopuri medicale), reactivi folosiți în analize (de
uz medical), reactivi folosiți în analize (de uz
veterinar), reactivi folosiți în teste de diagnostic
de uz medicinal, reactivi medicali de uz clinic,
reactivi pentru analiză microbiologică (de uz
veterinar), reactivi pentru analiză microbiologică
(de uz medical), reactivi pentru diagnosticare
de uz medical, reactivi pentru diagnosticare
clinică, reactivi pentru utilizare în vitro în
laborator (pentru scopuri veterinare), reactivi
pentru utilizare în vitro în laborator (pentru
scopuri medicale), reactivi și chimicale de
laborator utilizați în diagnosticul medical pentru
testarea fluidelor corporale, reactivi și medii
pentru diagnosticare, de uz medical și veterinar,
reactivi utilizați în teste de diagnostic (de uz
veterinar), reactivi utilizați în teste de sarcină,
reactivi utilizați în teste genetice în medicina
veterinară, regulatori de creștere a insectelor,
relaxante pentru mușchii oculari, remedii de
uz dentar, remedii naturale și farmaceutice,
remedii pentru medicina umană, repelenți contra
rechinilor, repelenți folosiți pentru alungarea
pisicilor, repelenți pentru ectoparaziți, rezerve
pentru dezodorizarea aerului, rodenticide,
saltele de înfășat bebeluși, de unică
folosință, șampoane insecticide pentru animale,
șampoane medicinale, șampoane medicinale
pentru animale de companie, șampoane
pediculicide, șampoane uscate medicinale,
șampon medicinal, șampon medicinal pentru
păr, sânge de cordon ombilical de uz medical,

sânge din cordonul ombilical, sânge pentru
uz medical, săpun antibacterian, să punuri
dezinfectante, săpunuri medicinale, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, sarcină
(preparate chimice pentru diagnosticarea -ii),
sarsaparilla pentru uz medicinal, săruri amare,
săruri contra leșinului, săruri de ape minerale,
săruri de magneziu de uz farmaceutic, săruri
de sodiu de uz medical, săruri de uz medical,
săruri de uz medical pentru baie, săruri minerale
de uz medical, săruri pentru rehidratare orală,
scoarță de angostura (arbori din america de
sud de tip galipea officinalis sau cusparia
trifoliata) de uz medical, scoarță de manglier
de uz farmaceutic, scoarță de mirobolan de
uz farmaceutic, scoarță de quebracho de uz
medical, scoarță folosită în scopuri nutraceutice,
scoarțe de copac de uz farmaceutic, scutece
absorbante din celuloză pentru animale de
companie, scutece absorbante din hârtie pentru
animale de companie, scutece adaptate din
celuloză pentru bebeluși, scutece adaptate din
hârtie pentru bebeluși, scutece-chilot de unică
folosință, pentru bebeluși, scutece chiloței din
celuloză, de unică folosință, pentru copii, scutece
chiloței din hârtie, de unică folosință, pentru
copii, scutece chiloței pentru bebeluși, scutece
de hârtie, scutece de hârtie pentru nou-născuți,
scutece de înot de unică folosință pentru copii
și bebeluși, scutece de înot de unică folosință
pentru bebeluși, scutece de înot pentru bebeluși,
scutece de înot pentru bebeluși, refolosibile,
scutece de pânză, scutece (de unică folosință)
din hârtie pentru copii, scutece de unică folosință
din hârtie pentru nou-născuți, scutece (de unică
folosință) din celuloză pentru învățarea la oliță,
scutece de unică folosință din celuloză pentru
persoane care suferă de incontinență, scutece
de unică folosință confecț ionate din celuloză
pentru persoane care suferă de incontinență,
scutece de unică folosință, scutece de unică
folosință din hârtie pentru incontinență, scutece
de unică folosință din hârtie pentru persoane
care suferă de incontinență, scutece de unică
folosință pentru persoanele care suferă de
incontinență, scutece de unică folosință din
hârtie și celuloză, pentru bebeluși, scutece de
unică folosință pentru adulți, scutece de unică
folosință pentru animale de companie, scutece
din celuloz ă, scutece din hârtie, scutece din
hârtie de unică folosință, scutece din hârtie,
de unică folosință, pentru bebeluși, scutece din
hârtie pentru incontinență, scutece (în formă
de chilot, pentru bebeluși), scutece pentru
adulți, scutece pentru animale de companie,
scutece pentru bebeluși, scutece pentru bebeluși
din hârtie și celuloză, scutece pentru copii
(din hârtie sau celuloză), scutece pentru
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copii și pentru incontinență, scutece pentru
incontinență, scutece tip chilot pentru persoanele
cu incontinență, scutece triunghiulare pentru
copii (hârtie), secvențe de acizi nucleici de
uz medical și veterinare, sedative hipnotice,
semințe de in de uz farmaceutic, semințe de
ricin de uz farmaceutic, ser calmant pentru
piele (medicamentos), seringi preumplute de uz
medical, seringi umplute pentru scopuri medicale
(care con țin produse farmaceutice), seruri,
seruri antitoxice, șervete de mâini din hârtie
impregnate cu o loțiune farmaceutică, șervețele
antibacteriene, șervețele antiseptice impregnate,
șervețele de uz medical, șervețele dezinfectante,
șerveț ele impregnate cu loțiuni farmaceutice,
șervețele impregnate cu medicamente, ș
ervețele impregnate cu produse pentru
respingerea insectelor, șervețele impregnate
cu preparate antibacteriene, șervețele sanitare
pentru uz menajer, șerve țele umede impregnate
cu loțiuni farmaceutice, sinapisme, sirop de
tuse, siropuri de uz farmaceutic, preparate
medicale pentru slăbire, produse chimice
pentru distrugerea șoarecilor, soluție salină
pentru irigarea sinusurilor și nasului, soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor, soluții
contra bătăturilor, soluții de alginat pentru scopuri
farmaceutice, soluții de curățare de uz medical,
soluții de sterilizare, soluții de uz medical pentru
spălarea căilor nazale, soluții electrolitice de uz
medical, soluții farmaceutice utilizate în dializă,
soluții insecticide pentru spăl ături veterinare,
soluții insecticide și fungicide pentru oi, soluții
neutralizante pentru lentilele de contact, soluții
pentru curățarea lentilelor de contact, soluții
pentru dezinfectarea lentilelor de contact, soluții
pentru hidratarea lentilelor de contact, solu
ții pentru sterilizarea lentilelor de contact,
soluții sterile pentru scopuri medicale, solvenți
de curățare pentru îndepărtarea plasturilor
adezivi, solvenți pentru îndepă rtarea plasturilor,
somnifere, produse pentru spălarea animalelor,
spălături vaginale de uz medical, spermă
de animale, spermă de origine animală
pentru inseminare artificială, spermă pentru
inseminarea artificială, spermicide, spermicide
pentru aplicarea pe prezervative, spirale
antițânțari, spray antiinsecte, spray de gură
medicinal, spray nazal pentru tratarea alergiilor,
spray-uri împotriva puricilor, spray-uri medicinale
pentru gât, spray-uri pentru dezodorizarea
aerului, spray-uri pentru gât (medicinale),
sprayuri antialergice, sprayuri antibacteriene,
sprayuri antiinflamatoare, sprayuri antiseptice
sub formă de aerosoli utilizate pe piele,
sprayuri antiseptice sub formă de aerosoli
utilizate pe suprafețe dure, sprayuri cu lichide
pentru bandajare, sprayuri de gură pentru uz

medical, sprayuri din plante de uz medical,
sprayuri medicinale, sprayuri nazale de uz
medical, sprayuri nazale decongestionante,
sprayuri pentru dezodorizarea camerelor,
sprayuri pentru împrospatarea aerului, sprayuri
refrigerante pentru uz medical, spumă
antibacteriană de curățat, spume contraceptive
(anticoncepționale), produse sterilizante pentru
soluri, produse pentru sterilizare, steroizi, stickuri
contra durerilor de cap, stimulante pentru
sistemul nervos central, stimulatori psihomotori,
stimulente alimentare pentru animale,
stimulente respiratorii, stomatologie profilactic
ă, subproduse obținute prin prelucrarea
cerealelor, de uz medical, substanțe anestezice
de uz stomatologic, substanțe antibacteriene
de uz medical, substanțe anticoagulante,
substanțe anticonvulsive, substanțe antilepră,
substanțe antimucegai, substanțe antisifilitice,
substanțe astringente, substanțe care atrag
insectele, substanțe chimice pentru silvicultură
(fungicide), substanțe chimice pentru silvicultură
(insecticide), substanțe chimice pentru
silvicultură (paraziticide), substanțe chimice
pentru silvicultură (erbicide), substanțe cu
acțiune în bolile de nervi, substanțe de
contrast destinate utilizării cu echipamente
de radiologie, substanțe de contrast destinate
utilizării cu echipamente medicale, substanțe
de contrast pentru imagistica in vivo,
substanțe de contrast radiologic pentru uz
medical, substanțe de diagnosticare de uz
medical, substanțe de prevenire a depunerii
algelor și crustaceelor marine, substanțe
de spălare (sterilizante), substan țe de
sterilizare, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, substanțe dietetice adaptate
pentru uzul veterinar, substanțe dietetice pentru
bebeluși, substanțe farmaceutice care afectează
organele digestive, substanțe farmaceutice
care afectează metabolismul, substanțe
farmaceutice care afectează sistemul nervos
periferic, substanțe farmaceutice care afectează
organele senzoriale, substanțe farmaceutice
dermatologice, substanțe farmaceutice
pentru epidermă, substanțe farmaceutice
pentru tratarea leziunilor fizice, substanțe
hipoglicemice, substanțe oftalmologice topice
antiinfecțioase pentru tratarea infecțiilor,
substanțe pentru tratarea mameloanelor la vacile
de lapte, substanțe profilactice pentru hemoragie
cerebrală, substanțe radioactive de uz medical,
substanțe radioactive sigilate de uz medical,
substanțe radiologice de contrast de uz medical,
substanțe rășinoase insectifuge, substanțe
repelente pentru viermi folosite pentru gazon sau
iarbă, substanţe repulsive împotriva ţânţarilor
destinate a fi aplicate pe piele, substanțe sub
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formă de tablete utilizate pentru sterilizarea
apei, substanțe topice antiinfecțioase pentru
tratarea infecțiilor ochilor, substituți alimentari
sub formă de prafuri, sucuri de fructe pentru
diabetici, adaptate pentru uz medical, sulfamide
(medicamente), sulfat de magneziu de uz
farmaceutic, suplimente alimentare, suplimente
alimentare alcătuite în principal din calciu,
suplimente alimentare alcă tuite în principal
din magneziu, suplimente alimentare alcătuite
în principal din fier, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente alimentare cu
efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare cu
luteină, suplimente alimentare cu coenzima
q10, suplimente alimentare din drojdie de
bere, suplimente alimentare lichide, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare pe
bază de germeni de grâu, suplimente alimentare
pe bază de propolis, suplimente alimentare
pe bază de lecitină, suplimente alimentare
pe baz ă de glucoză, suplimente alimentare
pe bază de drojdie, suplimente alimentare
pe bază de polen, suplimente alimentare
pe bază de enzime, suplimente alimentare
pe bază de minerale, suplimente alimentare
pe bază de albumină, suplimente alimentare
pe bază de lăptișor de matcă, suplimente
alimentare pe bază de semințe de in, suplimente
alimentare pe bază de ulei de semințe de
in, suplimente alimentare pe bază de pudră
de acai, suplimente alimentare pe bază de
cărbune activ, suplimente alimentare pe bază de
clorela, suplimente alimentare pe bază de ulei
de alge cu dha, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente alimentare pentru animale,
suplimente alimentare pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente alimentare pentru sănătate care
conțin ginseng roșu, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng, suplimente
alimentare proteice, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
suplimente alimentare sub formă de prafuri
de spori de ganoderma lucidum, suplimente
antioxidante, suplimente cu colostru, suplimente
cu vitamine și cu minerale pentru animale de
companie, suplimente cu vitamine utilizate în
dializa renal ă, suplimente de calciu, suplimente
de minerale pentru hrana animalelor, suplimente
dietetice adaptate pentru uzul veterinar,
suplimente dietetice alimentare folosite pentru
post modificat, suplimente dietetice care conțin

aminoacizi, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
vitamine, suplimente dietetice de proteine sub
formă de praf de proteine, suplimente dietetice
cu proteine din zer, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice de uz
medical, suplimente dietetice de uz veterinar,
suplimente dietetice din polen de pin, suplimente
dietetice pe bază de cazeină, suplimente
dietetice pe bază de zinc, suplimente dietetice
pe bază de grâu, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru consumul
uman, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pentru
animalele de companie, suplimente dietetice
pentru animale de companie, sub formă
de recompense, suplimente dietetice pentru
oameni, altele decât cele de uz medical,
suplimente dietetice pentru oameni și animale,
suplimente dietetice și nutritive, suplimente
dietetice sub formă de prafuri cu arome
de fructe, suplimente dietetice sub formă de
prafuri pentru băuturi, suplimente dietetice
sub formă de pulbere, suplimente homeopate,
suplimente lichide cu vitamine, suplimente
lichide din plante, suplimente medicinale
pentru hrana animalelor, suplimente minerale
dietetice de uz uman, suplimente minerale
dietetice pentru animale, suplimente naturale
dietetice pentru tratamentul claustrofobiei,
suplimente nutritive, suplimente nutritive care
conțin în principal calciu, suplimente nutritive
care conțin extracte de ciuperci, suplimente
nutritive care conțin în principal magneziu,
suplimente nutritive care conțin în principal
fier, suplimente nutritive care conțin în principal
zinc, suplimente nutritive de uz veterinar,
suplimente nutritive din amidon adaptate pentru
uz medical, suplimente nutritive fortifiante,
care conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive lichide, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive nu de uz
medical, suplimente nutritive pe bază de
alginat, suplimente nutritive pentru furaje,
suplimente nutritive sub formă de prafuri
pentru băuturi, de tip instant, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente pe bază de vitamine,
suplimente pe bază de vitamine pentru animale,
suplimente pentru furaje de uz veterinar,
suplimente prebiotice, suplimente probiotice,
suplimente proteice pentru animale, suplimente
proteice sub formă de shake-uri, suplimente
vitaminice și minerale, suporturi cromatografice
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de uz medical, supozitoare, supozitoare
antihemoroidale, supozitoare laxative, tablete
de camfor insectifuge, tablete de uz
farmaceutic, tablete de vitamine, tablete de
vitamine efervescente, tampoane, tampoane
de celuloză de uz medical, tampoane de
uz medical, tampoane de vată antiseptice,
tampoane dezinfectante, tampoane igienice
de unică folosință pentru incontinență,
tampoane impregnate care conțin preparate
medicamentoase, tampoane impregnate cu
alcool pentru uz medical, tampoane impregnate
cu medicamente, tampoane impregnate cu
preparate medicinale, tampoane impregnate
cu substanțe medicamentoase, tampoane
medicinale, tampoane pentru alăptat, tampoane
pentru menstruație, tampoane pentru ochi de
uz medical, tampoane pentru persoanele care
suferă de incontinență, tampoane sterile pentru
recoltare sau tratament, de uz medical, tartru
de uz farmaceutic, preparate terapeutice pentru
baie, terebentină de uz farmaceutic, teste de
identitate genetică formate din reactivi, de uz
medical, țesut biologic pentru implantare, țesut
uman pentru transplant alogen, țesuturi de uz
chirurgical, tetrahidrocanabidinol (thc) de uz
medical, thimerosal, tifon de uz medical, tifon
pentru pansamente, țigarete cu kretek (cuișoare)
de uz medical, țigarete fără tutun, de uz medical,
timol de uz farmaceutic, tincturi de uz medical,
tiomersal pentru scopuri medicale, tizane (bă
uturi medicinale), tonere medicinale pentru piele,
tonice (medicamente), tonice venoase, remedii
contra transpirației, tratamente (medicinale)
pentru pielea animalelor, tratamente medicinale
pentru scalp, tripsine de uz medical, truse de
prim ajutor, truse de prim ajutor de uz casnic,
truse medicale de voiaj, truse pentru teste
de ovulație, truse portabile de medicamente,
extracte de tutun (insecticide), ulei camforat de
uz medical, ulei de cocos de uz medical, ulei
de mentă dementolizat, de uz medical, ulei
de migdale de uz farmaceutic, ulei de pește
pentru scopuri medicale, ulei de primula de uz
medical, ulei de ricin ca înveliș pentru preparate
farmaceutice, ulei de ricin de uz medical, ulei
de terebentină de uz farmaceutic, ulei din
ficat de cod, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice și veterinare,
ulei eteric de mărar de uz medical, uleiuri
împotriva muș telor de cal (hippobosca equina),
uleiuri medicamentoase pentru bebeluși, uleiuri
medicinale, uleiuri pentru îngrijirea pielii
(medicamentoase), uleiuri pentru tratamentul
micozei unghiei, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, unguent antidegerături
de uz farmaceutic, unguent pentru ochi de
uz medical, unguente antibiotice, unguente

antiinflamatoare, unguente antiinflamatoare
homeopate, unguente antiseptice, unguente
contra mâncărimilor (antipruritice), unguente
cu mentol pentru bebeluși, unguente de uz
farmaceutic, unguente medicamentoase pentru
dermatita de scutec, unguente medicinale,
unguente medicinale pentru aplicarea pe piele,
unguente medicinale pentru tratarea afecț iunilor
dermatologice, unguente pentru hemoroizi,
unguente pentru tratarea dermatitei de scutec,
unsoare pentru muls, urează de uz medical,
vaccinuri, vaccinuri împotriva gripei, vaccinuri
împotriva infecțiilor pneumococice, vaccinuri
împotriva pododermatitei, vaccinuri pentru
bovine, vaccinuri pentru cabaline, vaccinuri
pentru uz uman, vaccinuri veterinare, vaccinuri
virale, vaselină de uz medical sau veterinar,
vaselină rectificată de uz medical, vaselină
rectificată de uz veterinar, vasoconstrictoare,
vasopresoare, vată de celuloză de uz medical,
vată de uz chirurgical, vată de uz medical,
vată de uz medicinal, vată pentru scopuri
farmaceutice, vată sterilă (aseptică), vată sub
formă de bețișoare de uz medical, vermicide,
produse pentru distrugerea verminei, produse
veterinare, produse chimice pentru tratarea
bolilor viței de vie, vinuri medicamentoase,
virucide, vitamine gumate, vitamine pentru
animale, vitamine pentru animale de companie,
vitamine pentru perioada prenatală, vitamine
pentru sugari, preparate cu vitamine, vitamine și
preparate cu vitamine, produse pentru spălarea
vitelor, zahăr candel cristalizat de uz medical,
zahăr de uz medical, zahăr dietetic de uz
medical, zgărzi anti-purici, zgărzi antiparazitare
pentru animale, zgărzi antipurici pentru animale.
9. Mouse (periferice de calculator), suporturi
de mouse, mouse-uri (informatică), mouseuri
scaner, mouse-uri pentru computer, mouse-uri
de calculator, piciorușe de schimb pentru mouse,
mouse-uri de calculator fără fir, dispozitive
de sprijin pentru încheietura mâinii folosite
de utilizatorii de mouse-uri de calculator,
dispozitive de indicare electrice cu senzor
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tactil, pentru calculatoare, care înlocuiesc
mouse-ul (touch pad), dispozitive de indicare
electronice cu senzor tactil, pentru calculatoare,
care înlocuiesc mouse-ul (touch pad), baterii
pentru vehicule, baterii pentru vehicule electrice,
baterii electrice pentru vehiculele electrice,
acceleratoare grafice, acceleratoare video,
acceleratoare video grafice, accidente, îmbrăcă
minte de protecție la radiații și foc, accesorii
pentru aplice de perete (comutatoare), ace de
test pentru testarea plăcilor cu circuite imprimate,
acumulatoare acționate prin apăsare, aparate
de măsurat aciditatea pentru acumulatoare,
carcase de acumulatoare, acumulatoare
electrice pentru vehicule, încărcătoare pentru
acumulatoare electrice, acumulatori alcalini,
acumulatori cu nichel-cadmiu, acumulatori
pentru aprindere, acumulatori pentru energie
fotovoltaică, acumulatori secundari cu litiu,
adaptatoare de priză, adaptoare audio,
adaptoare ca pentru aparatele de jocuri video
de larg consum, adaptoare ca pentru aparatele
de jocuri electronice portabile, adaptoare
coaxiale, adaptoare de baterii, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare de
carduri pentru calculator, adaptoare de curent,
adaptoare de curent alternativ, adaptoare de
curent electric destinate utilizării cu priza
brichetă auto, adaptoare de gen (adaptoare
de cabluri) pentru telefoane mobile, adaptoare
de gen (adaptoare de cabluri), adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, adaptoare de gen
sub formă de adaptoare electrice, adaptoare
de radiofrecvență, adaptoare de rețele
informatice, adaptoare electrice, adaptoare
ethernet, adaptoare pentru accesul la rețele fără
fir, adaptoare pentru cabluri, adaptoare pentru
carduri de memorie flash, adaptoare pentru
conectarea telefoanelor la aparate auditive,
adaptoare pentru conexiuni între dispozitive
media, adaptoare pentru imprimante, adaptoare
pentru obiective foto, adaptoare pentru prize,
adaptoare pentru telefoane, agende personale
electronice, adaptoare stereo pentru automobile,
adaptoare test pentru verificarea circuitelor
imprimate, adaptoare usb, adaptoare video,
mașini de adunat, aerometre, afișaje care se pot
purta ca îmbrăcăminte, afișaje cu cristale lichide,
afișaje electroforetice, afisaje electronice, afișaje
fixate pe cap, afișaje matriceale active, afișaje
numerice electronice, afișaje pentru radar,
afișaje pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane mobile, afișaje pentru vehicule,
afișe publicitare (mecanice sau luminoase),
agende digitale, agende electronice, agende
organizatoare electronice, agende personale
computerizate, agenți de curățare pentru benzi
magnetice, agitatoare magnetice de laborator,

dispozitive de alarmă, alarme acționate de
fum, alarme acustice, alarme acustice, altele
decât cele pentru vehicule, alarme anti-incendiu
electrice, alarme antifurt (altele decât pentru
vehicule), alarme antifurt (cu excepția celor
pentru vehicule), alarme centrale, alarme cu
telecomandă (altele decât cele anti-furt pentru
vehicule), alarme cu vibrații ca remindere că
trebuie luată medicația, alarme de avertizare
(altele decât pentru vehicule), alarme de detecție
a scurgerilor de apă, alarme de gaze, alarme
de incendiu, alarme de siguranță, alarme de
siguranță (altele decât pentru vehicule), alarme
electrice, alarme electrice împotriva fumului,
alarme electrice și electronice antifurt, alarme
electronice antiefracție, alarme la aparatele de
supraveghere pentru bebeluși, alarme pentru
bazine de înot, alarme pentru detectarea gazelor
inflamabile, alarme pentru gaze naturale, alarme
pentru siguranță personală, alarme personale,
alarme și echipamente de avertizare, alarme
sonore (altele decât cele pentru vehicule),
alcoolmetre, alezoscoape, alezoscoape pentru
inspectarea lucrărilor, alidade, alimentatoare
cu tensiune stabilizată, alimentatoare pentru
acumulatoare, altimetre, amestecătoare de gaze
pentru uz de laborator, amortizatoare de
vibrații pentru echipamente electronice audio,
amortizor pentru imprimante, ampermetre,
amplificatoare, amplificatoare (antene) pentru
internetul obiectelor (iot), amplificatoare audio,
amplificatoare audio integrate, amplificatoare
clapetă, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
de antenă , amplificatoare de antene,
amplificatoare de control, amplificatoare de
distribuție, amplificatoare de energie electrică,
amplificatoare de frecvență video, amplificatoare
de frecvență audio, amplificatoare de genă,
amplificatoare de imagine cu lumină reziduală,
amplificatoare de linie, amplificatoare de putere,
amplificatoare de radiofrecvență, amplificatoare
de semnal, amplificatoare de semnal fără
fir, amplificatoare de semnale de televiziune,
amplificatoare de viteză, amplificatoare digitale,
amplificatoare electrice, amplificatoare electrice
pentru instrumente muzicale, amplificatoare
electrice pentru semnale sonore, amplificatoare
electroacustice, amplificatoare electronice,
amplificatoare optice cu semiconductoare,
amplificatoare pentru căști, amplificatoare pentru
chitare bas, amplificatoare pentru chitară,
amplificatoare pentru claviaturi, amplificatoare
pentru instrumente muzicale, amplificatoare
pentru servomotoare, amplificatoare pentru
sta ții radio și tv, amplificatoare pentru
vehicule, amplificatoare stereo, amplificatoare
transportabile de chitară, amplificatoare video,
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
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inteligente, analizatoare de spermă de animale
pentru uz de laborator, analizoare audio,
analizoare cu canale multiple, analizoare de
cromatogramă pentru uz științific sau de
laborator, analizoare de energie electrică,
analizoare de gaz, analizoare de gaze de ardere,
analizoare de imagine, analizoare de laborator
de cercetare pentru măsurarea, testarea și
analiza sângelui și a altor fluide corporale,
analizoare de luminescență, analizoare de
putere, analizoare de spectre, altele decât
pentru uz medical, analizoare dimensiuni
nanoparticule, analizoare fotometrice (altele
decât cele pentru uz medical), analizoare
pentru determinarea acidității, analizoare
pentru dimensiunea nanoparticulelor, analizoare
petrochimice, analizoare prin fluorescență,
analizoare prin fluorescență cu raze x, analizoare
spectroscopice de fotoelectroni (nu de uz
medical), analizoare universale de perturba ții,
anemometre, anozi, ansamblu de programe
informatice de colaborare, ansambluri de baterii,
ansambluri de comutatoare electrice, ansambluri
de plăci cu circuite pentru telecomunicații,
ansambluri de sonde de probe pentru circuite
integrate, antene, antene de recepție pentru
emisia prin satelit, antene de semnal,
antene de televiziune, antene folosite, de
asemenea, ca și aparate de comunicație, antene
parabolice, antene parabolice de televiziune,
antene parabolice pentru transmisii prin satelit,
antene pentru aparatură de comunicație fără
fir, antene pentru mașini, antene pentru
microunde, antene pentru radar, antene pentru
rețele de telecomunicații, antene pentru rețele
zonale, antene pentru semnale radio, antene
radio, antene pentru transmisie de unde
radio, antene satelit, antene și componente,
antene terestre de frecvență radio, anticatozi,
antifurt cu alarmă, dispozitive antiparaziți
(electricitate), anunciatoare, aparat de măsură
cu panou, aparat de control de la distanță,
aparataje de conexiuni (electrice), aparate audio
care redau fișiere mpeg, aparate audio de
înaltă fidelitate, aparate audio-vizuale, aparate
audiovizuale folosite în scopuri didactice,
aparate automate de cromatografie cu schimb
de ioni, folosite în laborator, aparate automate
de cromatografie pentru laborator, aparate
automate de dozare, aparate automate de
telegrafie, aparate automate pentru controlul
vidului, aparate biometrice de identificare,
aparate cinematografice, aparate comutatoare
pentru alimentarea cu energie, aparate cu afiș
aje video montate pe cap, aparate cu alarmă
antifurt (cu excepția celor pentru vehicule),
aparate cu alimentare regulată, aparate cu bliț,
aparate cu frecvență audio, aparate cu frecvențe

extrem de mari pentru rețele fără fir, aparate
cu frecven țe extra înalte pentru comunicații
prin satelit, aparate cu interfață audio digitale,
aparate cu magneți superconductori, aparate cu
radioizotopi, altele decât cele de uz medical,
aparate cu raze x pentru uz industrial, aparate
cu raze x pentru investigaț ii tomografice,
altele decât cele de uz medical, aparate
cu semiconductori, aparate cu telecomandă
pentru instalații de aer condiționat, aparate
cu telecomandă pentru pornirea vehiculelor,
aparate cu traductor, aparate cu vid pentru
laborator, aparate de absorbție a zgomotelor,
aparate de alimentare cu energie continuă,
aparate de alimentare cu fascicul ionic, aparate
de amplificare stereo, aparate de analiză pentru
praf fin, aparate de apelare automată, aparate
de atenuare a șocurilor, aparate de avertizare
de securitate, aparate de calculator pentru citirea
la distanță a contoarelor, aparate de calibrare a
croselor de golf, aparate de captare a datelor,
aparate de centrare a diapozitivelor, aparate
de codare a cardurilor de credit (periferice de
calculator), aparate de codare a cardurilor de
credit (dispozitive periferice pentru calculatoare),
aparate de codare temporală, aparate de
codificare mecanizate, aparate de colectare
monede (totalizatoare), aparate de colectare și
analizare a datelor privind apelurile telefonice
(cost, calitate etc.), aparate de comand ă cu
activare sonoră pentru instalațiile de iluminat,
aparate de comandă electrică, aparate de
comandă la distanță cu infraroșu, aparate
de comandă pentru vehicule (calculatoare de
bord), aparate de comandă pentru iluminat,
aparate de comandă programabile, aparate de
comandă video pentru rețele locale, aparate
de comunicare cu fir, aparate de comunicare
din cadrul retelei, aparate de comunicare în
marină, aparate de comunicare prin satelit,
aparate de comunicație fără fir, aparate
de comunicatie pentru vehicule, aparate de
comunicație portabile, aparate de comunicații,
aparate de comunicații aeronautice, aparate de
comunicații navățărm, aparate de comunicatii
portabile, aparate de comunicații prin satelit cu
frecvență super înaltă, aparate de comutare
audio, aparate de comutare electrice, aparate
de condiționare a curentului, aparate de control
(acționate electric), aparate de control al căldurii
(întrerupătoare) pentru vehicule, aparate de
control al planeității, aparate de control al
proceselor (electrice), aparate de control al
proceselor (electronice), aparate de control al
securității, aparate de control al vitezei pentru
vehicule, aparate de control contra incendiului,
aparate de control de acces (automate),
aparate de control de acces (electrice), aparate
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de control de încă rcare pentru dispozitive
neintruzive, aparate de control de supraveghere
(electrice), aparate de control la distanță
pentru deschiderea și închiderea portierelor de
vehicule, aparate de control la distanță pentru
deschiderea și închiderea ușilor, aparate de
control multiport, aparate de control pentru
semnale audio, aparate de control pentru zbor,
aparate de control pentru lansarea rachetelor,
aparate de control pentru trafic (luminoase),
aparate de control pentru circulatie (iluminat),
aparate de control pentru trafic (mecanice),
aparate de control pentru circulație (electronice),
aparate de control pentru administrarea rețelelor,
aparate de control pentru mașini de gătit, aparate
de controlare a temperaturii (întrerupătoare
electrice), aparate de controlare a temperaturii
(întrerupătoare electrice) pentru maș ini, aparate
de copiere, aparate de criptare digitale cu
autosincronizare, aparate de cromatografie
de lichide, pentru laborator, aparate de
cromatografie cu gaz pentru utilizare în laborator,
aparate de cronometrare, aparate de curățare cu
ultrasunete de laborator, aparate de date mobile,
aparate de demagnetizat, aparate de detectare a
scurgerilor de apă, aparate de detectare acustice
subacvatice, aparate de detectare cu raze
infraroșii, aparate de detectare și măsurare a
distanței cu ajutorul razei coerente (lidar) pentru
vehicule, aparate de detecție cu microunde,
aparate de detecție cu ultraviolete, aparate de
diagnostic cu ultrasunete, altele decât cele de uz
medical, aparate de diagnosticare cu ultrasunete
pentru laborator, aparate de diagnosticare pentru
verificarea alimentelor, aparate de distilare în
vid pentru laborator, aparate de dozaj, aparate
de dozare pentru împrăștierea parfumurilor în
cantități măsurate, aparate de dublaj audio,
aparate de editare pentru filme cinematografice,
aparate de electroforeză, nu de uz medical,
aparate de electroliză pentru utilizare in
laborator, aparate de emisie-recepție cu porturi
multiple, aparate de fermentare pentru utilizare
în laborator, aparate de filetat, aparate de
filmat ultrarapide, aparate de formare de imagini
pentru amprente digitale, aparate de fotografiat,
aparate de fotografiat digitale, genți adaptate
sau confecționate special pentru transportul de
aparate de fotografiat, aparate de fotografiat
subacvatice, aparate de generat gaz în scop
de calibrare, aparate de geofizică, aparate de
imagistică prin rezonanță magnetică (rmn), nu de
uz medical, aparate de imagistică termică (altele
decât cele de uz medical), aparate de imagistică
termică pentru vedere nocturnă, aparate de
îmbinare termosonică, aparate de implantare cu
ioni, aparate de înaltă fidelitate, aparate de înaltă
frecven ță, aparate de închidere centralizată a

ușilor, aparate de îndrumare pentru circulaț ie
(electrice), aparate de înregistrare, aparate de
înregistrare a sunetelor, aparate de înregistrare
a presiunii, aparate de înregistrare a kilometrilor,
aparate de înregistrare a benzilor video,
aparate de înregistrare a sunetelor și imaginilor,
aparate de înregistrare a vocii cu cip integrat,
aparate de înregistrare de casete, aparate de
înregistrare de date, aparate de înregistrare
de presiune, aparate de înregistrare digitală a
vocii, aparate de înregistrare electrice, aparate
de înregistrare grafice, aparate de înregistrare
pentru telefon, aparate de înregistrare pentru
discuri video, aparate de înregistrare pentru
benzi audio, aparate de înregistrare video
pentru mașină, aparate de înregistrare video
(pvr), aparate de înregistrare video pentru
vehicule, aparate de înregistrări de filme,
aparate de înregistrat grafice și curbe, aparate
de inscripționare a discurilor video digitale,
aparate de intercomunica ții video, aparate
de intercomunicație prin unde ghidate, aparate
de interfață pentru calculatoare, aparate de
ionizare, cu excepția celor pentru tratarea
aerului sau apei, aparate de ionizare pentru
uz științific sau de laborator, aparate de
localizare a obiectivelor (electronice), aparate
de localizare a obiectivelor (optice), aparate de
localizare a obiectivelor (electrice), aparate de
localizare a obiectivelor (telescopice), aparate de
localizare cu raze infraroșii, aparate de lustruire
pentru fotografii, aparate de mărit, aparate
de mărit (fotografie), aparate de mascare a
sunetului pentru a proteja confidențialitatea
convorbirilor, aparate de măsură, aparate de
măsură a conținutului, aparate de măsură
a deformațiilor mecanice, aparate de măsură
a nivelului cu laser, aparate de măsură a
presiunii din pneuri, aparate de măsură cu
citire digitală, aparate de măsură de precizie,
aparate de mă sură pentru expunere fotografică,
aparate de măsură pentru identificarea axelor,
aparate de măsură pentru praf fin, aparate
de măsură ultrasonice, aparate de mă surare
a curenților de aer, aparate de măsurare a
energiei termice, aparate de mă surare a
luminiscenței, aparate de măsurare a lungimii,
aparate de măsurare a nivelului lichidelor,
aparate de măsurare a nivelului, aparate de
măsurare a prafului, aparate de măsurare a
presiunii, aparate de măsurare a radioactivității,
aparate de măsurare a transparenței, aparate
de măsurare a vântului, aparate de măsurare
a vitezei loviturii mingii de golf, aparate de
măsurare de referință, aparate de mă surare
unghiuri, aparate de măsurat acustice, aparate
de măsurat curentul, aparate de măsurat digitale,
aparate de măsurat grosimea pieilor, aparate
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de măsurat înclinarea unei pante, aparate de
măsurat indexul de disconfort (care rezultă din
combinația temperaturii și a umidității), aparate
de măsurat lungimi de undă, aparate de măsurat
pentru turbine criogenice, aparate de măsurat
pentru detectarea sateliților, aparate de măsurat
presiunea vântului, aparate de mixaj (aparate
audio), aparate de mixaj audio, aparate de mixaj
pentru microfoane, aparate de monitorizare
a nivelului lichidelor, aparate de monitorizare
a vaporilor pentru detectarea scurgerilor,
aparate de monitorizare acustică, aparate de
monitorizare a siguranței (electrice), aparate de
monitorizare a oxigenului atmosferic, aparate de
monitorizare electronice, altele decât cele pentru
uz medical, aparate de monitorizare la distanță,
aparate de monitorizare pentru televiziune,
aparate de navigație pentru automobile, aparate
de navigație subacvatice cu sonar, aparate de
ochire (telescopice), aparate de oxigen pentru
înotul subacvatic, aparate de ozonizare (nu de
uz medical), aparate de poziționare globală,
aparate de prelucrare a imaginilor, aparate de
prelucrare a sunetului, aparate de procesare
a filmelor radiografice, altele decât cele de uz
medical, aparate de procesare a semnalelor
de telecomunicații, aparate de procesare audio,
aparate de programare a timpului, aparate de
proiectare de fotografii, aparate de proiectat
diapozitive, aparate de proiecție, aparate de
proiecție pentru diapozitive, aparate de protecție
împotriva incendiilor, aparate de protecție pentru
prevenirea accidentelor sau rănirilor, aparate
de radio pe frecvențe extra înalte, aparate
de radio pe frecvențe super înalte, aparate
de radiologie de uz industrial, aparate de
raze x, altele decât cele pentru uz medical,
aparate de recepție și de transmisie radiofonică,
aparate de recunoaștere facială, aparate de
redare a imaginii, aparate de redare cu bandă,
aparate de redare video, aparate de refacere
a amplitudinii semnalului audio, aparate de
reflectare a undelor radar, aparate de reglaj
termostatic, aparate de reglare a căldurii,
aparate de reglare a carburantului, aparate de
reglare a temperaturii, aparate de reglare a
vitezei variabile, aparate de reglare electrică,
aparate de reproducere a filmelor, aparate de
respirat sub apă pentru înot subacvatic, aparate
de rețea fără fir cu frecvență super înaltă, aparate
de satinat fotografii tipărite, aparate de scanare
corporală cu raze x pentru securitate, aparate
de scanare cu raze x (nu de uz medical),
aparate de schimbat monede, aparate de
securitate pentru procesarea semnalelor audio,
aparate de securitate pentru lifturi, aparate de
semnalizare, aparate de semnalizare navală,
aparate de separare folosite în laborator, aparate

de sistem de poziționare globală (gps), aparate
de sortare a banilor, aparate de spectrometrie,
aparate de spectroscopie cu radiații x (altele
decât cele de uz medical), aparate de stingere
a incendiilor pentru automobile, aparate de
stocare a electricității, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate de supraveghere
subacvatice cu sonar, aparate de supraveghere
vizuală, aparate de telecomandă pentru iluminat,
aparate de telecomunicații portabile, aparate
de telecomunicații programabile, aparate de
telecomunicații cu fibră optică, aparate de
telecomunicații, aparate de telecomunicații
destinate utilizării cu rețele de telefoane
mobile, aparate de telecomunicații care se
poartă în combinație cu hainele, aparate de
telecomunicații în formă de bijuterii, aparate
de teleghidaj, aparate de telegrafie manuală,
aparate de telemetrie, aparate de telemetrie
cu teleghidaj, aparate de televiziune cu circuit
inchis, aparate de termografie, aparate de
testare a curenților de aer, aparate de testare
a emisiei de motorină, aparate de testare a
energiei electrice, aparate de testare a frânelor
vehiculelor, aparate de testare a lichidului
de frână, aparate de testare a motoarelor
cu combustie internă, aparate de testare a
rezistenței, aparate de testare a transmisiilor
vehiculelor, aparate de testare audio, aparate
de testare de planeitate, aparate de testare
electronică destinate utilizării în domeniul
telecomunicațiilor, aparate de testare pentru
verificarea dispozitivelor optice, aparate de
testare pentru depistarea scurgerilor, aparate de
testare pentru echipamente electronice, aparate
de testare pentru injectoare de tip diesel,
aparate de testare pentru plăci cu circuite
imprimate, aparate de testare pentru contoare,
aparate de testare pentru diagnostic (altele
decât cele de uz medical), aparate de testare
pentru semiconductoare, aparate de testare
portabile, aparate de testare termosensibile, de
uz științific, aparate de testare termosensibile,
de uz industrial, aparate de tomografie cu
raze x pentru uz științific, aparate de traducere
în limbi străine, aparate de transmis sunete,
date sau imagini, aparate de transmisie a
microundelor pentru programe și mesaje radio,
aparate de transmisie fără fir a informațiilor
acustice, aparate de transmisie în rețea,
aparate de transmisie optică digitală, aparate
de transmisie pentru radiodifuziune, aparate
de transmisie pentru teledifuziune, aparate de
transmisie prin satelit, aparate de transmisie
și recepție pentru transmisie la distanță,
aparate de transmisie și recepț ie pentru
difuzare de programe de televiziune, aparate
de transmisie și recepție pentru radiodifuziune,
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aparate de transmisie telegrafică, aparate de
transmitere de imagini, aparate de transmitere
și primire a faxurilor, aparate de urmărire
a țintei (prin satelit), aparate de urmărire
a țintei (telescopice), aparate de urmărire a
țintei (electronice), aparate de urmărire a țintei
(electrice), aparate de urmărire a țintei (optice),
aparate de uscat fotografii, aparate de uscat
pentru fotografie (echipamente fotografice),
aparate de verificare a bujiilor incandescente,
aparate de verificare a cimentului, aparate de
verificare a vitezei la autovehicule, aparate
de verificare optic ă de uz industrial, aparate
de verificare pentru testarea echipamentelor
electronice, aparate de vizionare de diafilme,
aparate de vizionare pentru microfilme,
aparate declanșate prin introducerea jetoanelor
(mecanisme pentru), aparate didactice, aparate
digitale de înregistrare video, aparate digitale
de înregistrare a sunetului, aparate digitale
de înregistrare de benzi audio, aparate
digitale de măsurat ph-ul, aparate digitale
de redare de benzi audio, aparate digitale
de redare a sunetului, aparate digitale de
redat muzica, aparate digitale pentru controlul
proceselor, aparate electrice aeriene, aparate
electrice de cântărire, aparate electrice de
comandă pentru roboți, aparate electrice
de comandă a proceselor technice, aparate
electrice de comutare, aparate electrice de
comunicații, aparate electrice de comutație,
aparate electrice de control, aparate electrice
de măsurare, aparate electrice de reglare,
aparate electrice de supraveghere, aparate
electrice de testare, aparate electrice pentru
controlul accesului, aparate electrice pentru
afiș area scorurilor, aparate electrice pentru
comandă de la distanță, aparate electrice
pentru înregistrarea scorului, aparate electrice
pentru telecomunicații, aparate electrice și
electronice de efect pentru instrumente
muzicale, aparate electrodinamice pentru
comanda de la distanță a macazurilor, aparate
electrodinamice pentru comanda de la distanță
a semnalelor, aparate electronice audio, aparate
electronice de control, aparate electronice
de codare, aparate electronice de control al
proceselor, aparate electronice de înregistrat
temperatura, nu de uz medical, aparate
electronice de măsurare pentru robinele, aparate
electronice de navigație, aparate electronice
de supraveghere, aparate electronice pentru
identificarea animalelor, aparate electronice
pentru analizarea culorilor, aparate electronice
pentru afișarea scorurilor, aparate electronice
pentru înregistrarea scorului, aparate electronice
pentru înregistrarea vitezei, aparate electronice
pentru înregistrarea dioxidului de carbon

(altele decât cele pentru uz medical),
aparate electronice pentru difuziune, aparate
electronice pentru controlul la distanță al
semnalelor, aparate electronice pentru testarea
sterilității echipamentelor medicale, aparate
electronice pentru testarea sterilității produselor
farmaceutice și soluțiilor injectabile, aparate fax
mobile sau portabile, aparate fax portabile,
aparate foto cu burduf, aparate foto cu film
de 35 mm, aparate foto de acț iune, aparate
foto de unică folosință, aparate foto digitale
compacte, aparate foto digitale de uz industrial,
aparate foto fără oglindă, aparate foto pentru
producerea instantanee de imagini, aparate
foto reflex, digitale și cu un singur obiectiv
(dslr), aparate fotografice, aparate fotografice cu
raze x, nu de uz medical, aparate fotografice
pentru filme cu autodevelopare, aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiației solare
în energie electrică, aparate fotovoltaice
pentru generare de electricitate, aparate
geo-seismice, aparate heliografice, aparate
holografice, aparate holografice de securitate,
aparate indicatoare de avertisment (altele decât
pentru vehicule), aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, aparate interfon, aparate
laser cu developare uscată, generatoare de
imagini, aparate maritime de comunicații prin
radio, aparate maritime de navigare, aparate
mecanice pentru salvarea de vieți, aparate
mobile de recepție radio, aparate mobile de
telecomunicații, aparate mobile de transmisie
radio, aparate numerice pentru indicarea poziției,
aparate optice cu fibră optică (nu de uz medical),
aparate optice cu raze infraroșii, aparate optice
de emisie-recepție, aparate optice de recunoaș
tere a caracterelor, aparate pentru adaptarea
semnalului, aparate pentru analiza aerului,
aparate pentru analiza alimentelor, aparate
pentru analiza gazelor, aparate pentru analiza
hidratării pielii, nu de uz medical, aparate pentru
analiza laptelui matern, nu pentru uz medical sau
veterinar, aparate pentru analize, altele decât
cele de uz medical, aparate pentru analize
fizice (altele decât cele pentru uz medical),
aparate pentru antibruiaj, aparate pentru
anularea biletelor, aparate pentru atenuarea
semnalului, aparate pentru blocarea radarelor,
aparate pentru cercetare ș tiințifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate pentru cercetare geofizică, aparate
pentru citirea cupoanelor justificative, aparate
pentru citirea discurilor optice, aparate
pentru clasificarea particulelor, aparate pentru
codificarea datelor, aparate pentru comunicare
cu microunde, aparate pentru comunicare
haptică, aparate pentru comunicații video,
aparate pentru comutații de pachete, aparate
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pentru condiționarea energiei electrice, aparate
pentru controlul puterii electrice, aparate pentru
controlul temperaturii folosite la sistemele de
încă lzire ale vehiculelor, aparate pentru
controlul energiei electrice, aparate pentru
controlul temperaturii pentru mașini, aparate
pentru controlul puțurilor de foraj, aparate
pentru controlul accesului (electrice), aparate
pentru controlul căldurii, aparate pentru controlul
temperaturii (termostate) la vehicule, aparate
pentru controlul temperaturii folosite la motoarele
de vehicule, aparate pentru controlul reț
elelor, aparate pentru controlul la distanță al
punctelor de intrare, aparate pentru controlul
circulației (electrice), aparate pentru controlul
de francat, aparate pentru controlul altitudinii,
aparate pentru controlul temperaturii pentru
mașini (termostate), aparate pentru controlul
electricității statice, aparate pentru cromatografia
automată , aparate pentru culturi de celule pentru
laborator, aparate pentru curățarea lentilelor
de contact, aparate pentru curățarea mediilor
de date magnetice și optice, aparate pentru
descărcarea de date, de materiale audio și
video de pe internet, aparate pentru detectare
și măsurare cu impulsuri de lumină laser
(lidar), aparate pentru detectarea incendiilor,
aparate pentru detectarea particulelor, aparate
pentru detectarea căldurii, aparate pentru
detectarea nivelului apei, aparate pentru
detectarea gazelor, aparate pentru detectarea
banilor falși, aparate pentru detectarea radiațiilor,
aparate pentru developarea fotografiilor, aparate
pentru developarea filmelor, aparate pentru
diagnosticarea motorului, aparate pentru
diagnosticare, altele decât cele de uz
medical, aparate pentru diagnoza instalațiilor
de energie electrică, aparate pentru distribuirea
biletelor de loterie, aparate pentru dragajul
minelor (detectare), aparate pentru echilibrarea
roților, aparate pentru efecte audio, aparate
pentru efecte video, aparate pentru evaluarea
monedelor, aparate pentru fixarea imaginilor,
aparate pentru fotocopiere, aparate pentru
fototelegrafie, aparate pentru generare de
semnale stereo, aparate pentru gestionarea
rețelelor, aparate pentru ghidarea aeronavelor la
aterizare, aparate pentru identificarea intrușilor
(altele decât pentru vehicule), aparate pentru
îmbunătăț irea eficienței energetice, aparate
pentru imprimare fotografică, aparate pentru
imprimarea fotografiilor, aparate pentru indicarea
temperaturii, aparate pentru indicarea sarcinii
admisibile, aparate pentru îndrumarea în
trafic (mecanice), aparate pentru îndrumarea
circulației (electronice), aparate pentru informații
meteorologice, aparate pentru inregistrarea
datelor, aparate pentru înregistrarea timpului,

aparate pentru înregistrarea temperaturii,
aparate pentru înregistrarea imaginilor, aparate
pentru înregistrări audio-video, aparate pentru
înregistrarea distanțelor, aparate pentru
înregistrarea timpului și a datei, aparate
pentru întârzierea semnalului, aparate pentru
intercomunicații, aparate pentru învățământ și
instruire, aparate pentru localizarea vehiculelor,
aparate pentru localizarea obiectivelor
(optice), aparate pentru localizarea obiectivelor
(telescopice), aparate pentru localizarea
obiectivelor (electronice), aparate pentru
localizarea obiectivelor (electrice), aparate
pentru măsurarea adâncimii traverselor, aparate
pentru măsurarea curentului electric, aparate
pentru măsurarea nivelului lichidelor folosite
la autovehicule, aparate pentru măsurarea
consumului de combustibil, aparate pentru
măsurarea temperaturii, de uz industrial,
aparate pentru măsurarea volumului, aparate
pentru măsurarea temperaturii, de uz casnic,
aparate pentru măsurarea umidității, aparate
pentru măsurarea parametrilor antenelor,
aparate pentru măsurarea nivelului de
sunet, aparate pentru măsurarea diametrului
fantelor, aparate pentru măsurarea temperaturii,
de uz științific, aparate pentru măsurarea
axelor, aparate pentru mă surarea vitezei
(fotografie), aparate pentru măsurarea
adâncimii suprafeței de rulare a anvelopelor,
aparate pentru măsurarea alcoolemiei,
aparate pentru măsurarea distanțelor, aparate
pentru măsurarea distanței, aparate pentru
măsurarea, monitorizarea și analiza consumului
de electricitate, aparate pentru mixarea
sunetelor, aparate pentru modularea frecvenței,
aparate pentru monitorizarea proceselor,
aparate pentru monitorizarea rețelei de
alimentare cu electricitate, aparate pentru
monitorizarea consumului de apă, aparate
pentru monitorizarea consumului de căldură,
aparate pentru monitorizarea consumului de
energie electrică , aparate pentru monitorizarea
consumului de gaz, aparate pentru numărarea
banilor, aparate pentru ochire cu raze infraroșii,
aparate pentru prelucrarea datelor în timp
real, aparate pentru prelucrare fotografică,
aparate pentru prelucrarea filmelor, aparate
pentru prevenirea furtului, altele decât pentru
vehicule, aparate pentru procesarea plăților
electronice, aparate pentru producția de film,
aparate pentru punctele de vânzare, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate pentru
redarea casetelor video, aparate pentru reglarea
temperaturii apei, aparate pentru reglarea
timpului, aparate pentru reproducerea sunetului,
aparate pentru reproducerea imaginilor, aparate
pentru reproducerea de date, aparate pentru
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reprografie, aparate pentru respirat, altele
decât cele de uz medical, aparate pentru
retea de electricitate, aparate pentru salvare
maritimă, aparate pentru scanarea de amprente
digitale, aparate pentru scanarea imaginilor,
aparate pentru siguranța traficului feroviar,
aparate pentru stabilirea poziției, aparate
pentru stabilizarea frecvenței, aparate pentru
stocarea computerizată a datelor, aparate pentru
supraveghere de securitate, aparate pentru
supravegherea țintei (optice), aparate pentru
supravegherea țintei (satelit), aparate pentru
supravegherea țintei (telescopice), aparate
pentru supravegherea țintei (electrice), aparate
pentru supravegherea țintei (electronice),
aparate pentru tăierea filmelor, aparate pentru
tehnica de dezagregare a consumului, aparate
pentru telecomunicații digitale, aparate pentru
telemetrie, aparate pentru testare nedistructivă,
aparate pentru testarea detectoarelor de căldură
prin folosirea spray-urilor cu aerosoli, aparate
pentru testarea detectoarelor de monoxid de
carbon prin folosirea spray-urilor cu aerosoli,
aparate pentru testarea detectoarelor de
fum prin folosirea spray-urilor cu aerosoli,
aparate pentru testarea frânelor, aparate pentru
testarea împământării, aparate pentru testarea
materialelor, aparate pentru teste climatice cu
vid, aparate pentru tipărirea automată a biletelor,
aparate pentru tomografie dinamică, altele decât
cele de uz medical, aparate pentru transferul
interactiv de date, aparate pentru transmiterea
sunetului, aparate pentru transmiterea datelor
mobile, aparate pentru transmiterea de
comunicații, aparate pentru transmiterea de
date, aparate pentru transmitere de informații,
aparate pentru transmiterea semnalului, aparate
pentru transvazarea oxigenului, aparate pentru
vărsăminte și depozite automate, aparate
pentru verificarea geometriei roților, aparate
pentru verificarea datelor de pe cardurile
codificate magnetic, aparate pentru verificarea
autenticității bancnotelor, aparate personale
de emisie-recepție, aparate pneumatice de
control, aparate poligrafice, aparate portabile
de înregistrare de sunet, aparate portabile
de reproducere de sunet, aparate radar
pentru vehicule, aparate radio bidirecționale,
aparate radio cu ceasuri încorporate, aparate
radio de transmisie-recepție, aparate radio
portabile pentru difuzare audio digitală, aparate
radiotelefonice, aparate radiotelegrafice, aparate
roentgen (altele decât cele de uz medical),
aparate seismografice, aparate și echipamente
pentru autentificarea valutei, aparate și instalații
de generare a razelor x, cu excepția celor pentru
uz medical, aparate și instalații fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate

și instalații roentgen, altele decât cele de
uz medical, aparate și instrumente de fizică,
aparate și instrumente de semnalizare, aparate
și instrumente de codificare și decodare,
aparate și instrumente de desen adaptate
pentru utilizarea cu calculatoare, aparate ș i
instrumente de laborator, aparate și instrumente
de telecomunicație, aparate și instrumente de
inspecție, aparate și instrumente de detectare,
aparate și instrumente de cercetare, aparate și
instrumente de navigație, aparate și instrumente
de verificare, aparate si instrumente electronice
de instruire si didactice, aparate și instrumente
electronice de urmărire, aparate și instrumente
electrice și electronice de securitate, aparate și
instrumente fotografice, aparate și instrumente
fotovoltaice pentru generarea de energie solară,
aparate și instrumente multimedia, aparate și
instrumente nautice, aparate și instrumente
optice, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
aparate și instrumente pentru transportul
energiei electrice, aparate și instrumente
pentru predare, aparate și instrumente
pentru comutarea energiei electrice, aparate
și instrumente pentru acumularea energiei
electrice, aparate și instrumente pentru reglarea
energiei electrice, aparate și instrumente
pentru transformarea energiei electrice, aparate
și instrumente pentru cântărire, aparate și
instrumente pentru controlul electricității, aparate
și instrumente pentru chimie, aparate și
instrumente pentru reproducerea de discuri,
aparate și instrumente pentru microscopie cu
sondă de scanare, aparate și instrumente pentru
microscopie bazată pe principiul scanării ionilor,
aparate și instrumente pentru microscopie
cu conductanță ionică (sicm), aparate și
instrumente pentru microscopie, aparate și
instrumente pentru predare și instruire, aparate
și instrumente pentru măsurători astrometrice,
aparate și instrumente pentru controlul vitezei
vehiculelor, aparate și instrumente pentru
recunoașterea indicatoarelor rutiere, aparate
și instrumente pentru comanda distribuirii
energiei electrice, aparate și instrumente pentru
comanda utilizării energiei electrice, aparate
și instrumente pentru reproducerea datelor,
aparate și instrumente pentru reglarea distribuirii
curentului electric, aparate și instrumente pentru
salvare maritimă, aparate și instrumente pentru
reglarea utilizării energiei electrice, aparate
și instrumente pentru conducerea distribuției
energiei electrice, aparate și instrumente pentru
comutarea distribuției energiei electrice, aparate
și instrumente pentru transformarea distribuției
energiei electrice, aparate și instrumente pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/09/2022-17/09/2022

geolocalizare, aparate și instrumente radio,
aparate și instrumente topografice, aparate
și instrumente utilizate în domeniul științei,
aparate și instrumente xerografice, aparate
și mașini de sondaj, aparate stereo, aparate
stereo pentru vehicule, aparate stereofonice,
aparate stereoscopice, aparate științifice pentru
determinarea conținutului de apă în produsele
petroliere, aparate tactice pentru ghidarea
rachetelor, aparate telefonice cu ecran și
tastatură, aparate telefonice fără fir, aparate
telematice, aparate telescopice de măsurare
cu citire digitală, aparate terminale telematice,
aparate termografice, altele decât cele de
uz medical, aparate tomografice, altele decât
cele de uz medical, aparate topografice
(electronice), aparate topografice (electrice),
aparate topografice (optice), aparate tv, aparate
ultrasonice de măsurare a lichidelor, aparate
video, aparate video interactive, apără toare
împotriva orbirii, apărătoare pentru față împotriva
accidentelor sau leziunilor, apărători de cap
pentru karate, apărători pentru gambă pentru
prevenirea accidentelor (altele decât articolele
sportive sau piesele de îmbrăcăminte sport),
apăr ători pentru ochelari, apărători pentru
ochi, aparatură audio, aparatură de alimentare
cu energie continuă (baterii), aparatură de
amplificare video, aparatură de calibrare,
aparatură de codificare, aparatură de comandă
(automată), aparatură de control automată,
aparatură de navigație (sextanți), aparatură
de radiocomunica ții cu un singur canal
pentru stații fixe, aparatură de transmisie
prin satelit, aparatur ă de vedere pe
timp de noapte, aparatură imagistică pentru
filme radiografice, altele decât cele de uz
medical, aparatură pentru bliț, aparatură
pentru cromatografie de laborator, aparatură
pentru duplicarea fotografiilor, aparatură pentru
editarea imaginilor video, aparatură pentru
generarea de imagini virtuale, aparatură pentru
monitorizarea anvelopelor, aparatură pentru
traduceri, aparatură pentru videoconferințe,
aparatură și instrumente de cronometrare,
aparatură tv de recepț ionare prin satelit,
apertometre (optică), aplicație software pentru
servicii de cloud computing descărcabilă,
aplicație software pentru servicii de rețele sociale
prin internet descărcabilă, aplicație software
pentru televizoare descărcabilă, aplicații de birou
și de întreprindere descărcabile, aplicații de
calculator educative descărcabile, aplicații de
calculator pentru comenzi auto descărcabile,
aplicații de calculator pentru comanda conducerii
automate de vehicule descărcabile, aplicații
de calculator pentru parcarea automată a
vehiculelor descărcabile, aplicații de calculator

pentru aparate de navigație pentru vehicule
descărcabile, aplicații de calculator pentru
comanda parcării automate a mașinilor
descărcabile, aplicații de calculator pentru
navigația audio-video a mașinii descărcabile,
aplicații de calculator pentru comanda conducerii
automate de mașini descărcabile, aplicații
de pariuri sportive descărcabile, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, aplicații educative pentru tablete,
aplicații mașină-mașină (m2m), aplicatii mobile
descărcabile, aplicații mobile care pot fi
descărcate destinate utilizării cu dispozitive de
calculator portabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de informații, aplicații
mobile descă rcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile
pentru transmiterea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru gestionarea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru rezervarea
taxiurilor, aplicații mobile educative descărcabile,
aplicații mobile pentru rezervarea de taxiuri
descărcabile, aplicații pentru circuite specifice
integrate descărcabile, aplicații pentru fluxul de
lucru descărcabile, aplicații pentru recuperarea
de informații descărcabile, aplicații software
descărcabile, aplicații software de calculator,
descărcabile, aplicații software de tipul business
intelligence descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații software descărcabile destinate utilizării
cu imprimante tridimensionale, aplicații software
descărcabile, aplicații software pentru telefoane
mobile descărcabile, aplicații software pentru
dispozitive fără fir descărcabile, aplicații software
pentru web descărcabile, aplicații software
pentru controlul iluminării descărcabile, aplicații
software descărcabile pentru roboți, aplice
decorative adaptate pentru detectoare de fum,
aplice decorative pentru întrerupă toare și
prize, adaptate, aprinzătoare piezo-electrice,
arme de lunete de vizare pentru foc, articole
de îmbrăcăminte de piele pentru protecție
împotriva accidentelor sau a vătămărilor,
articole de îmbrăcăminte rezistente la foc,
articole de îmbrăcă minte izolante pentru
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
articole de îmbrăcăminte de protecție și
armură pentru corp, articole de îmbrăcăminte
pentru protecția împotriva leziunilor, articole de
îmbrăcăminte pentru motocicliști de protecț ie
împotriva accidentelor sau rănirilor, articole de
îmbrăcăminte răcite electric pentru protecție
împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole
de protecție care servesc la acoperirea capului
pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor,
articole de protecț ie pentru cap, articole
de siguranță pentru cap, articole din sticlă
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calibrate, articole din sticlă pentru experimente
științifice în laborator, articole pentru acoperirea
capului sub formă de căști de protecție, articole
pentru protecția ochilor în sport, articole pentru
protejarea capului împotriva vătămărilor în timpul
activităților sportive, articole pentru protejarea
capului împotriva accidentelor, articole pentru
protejarea capului împotriva vătămărilor, articole
reflectorizante pentru purtat, pentru prevenirea
accidentelor, asistente personale digitale (pda),
asistenți digitali personali sub forma unui
ceas de mână, aspersoare (automate) pentru
stingerea incendiilor, aparate și instrumente
pentru astronomie, atenuatoare coaxiale,
atenuatori, autocolimatoare, automate de
schimbat bancnote în monede, avertizoare
acustice, avertizoare automate de pierdere a
presiunii în anvelopele vehiculelor, avertizoare
automate de pierdere a presiunii in instalațiile
pneumatice, avertizoare cu sirene de alarmă,
avertizoare de incendiu, avertizoare sonore
electrice, aviziere electronice, aviziere iluminate,
îmbrăcăminte din azbest pentru protecția
împotriva focului, mănuși din azbest pentru
protecția împotriva accidentelor, instrumente
azimutale, baghete de radiestezie, balanțe,
balanțe cu arc, balanțe cu cârlig și greutate
liberă, balanțe de precizie, balanțe electronice,
balanțe poș tale, balast electronic (balasturi)
pentru iluminat, balast pentru becuri cu halogen,
balast pentru becuri fluorescente, balast pentru
dispozitive de iluminat, balast pentru lămpi
cu descărcare în gaz, balast pentru lămpi
cu halogen, balast pentru tuburi luminescente
pentru iluminat, balasturi electronice pentru
activarea lămpilor cu descă rcare, balize de
securitate luminoase, balize luminoase, balize
luminoase de avertizare, balize luminoase
(dispozitive de siguranță), balize luminoase
pentru siguranță sau avertizare, balize pentru
avertizarea pericolului în apă, balize pentru
indicarea direcției, balize pentru navigație,
balize radio, baloane meteorologice, b ănci
de încărcare, bancomate, bancuri de probe,
banderole (luminoase) pentru prevenirea
accidentelor și a vătămării, bărci de salvare,
bare colectoare de distribuț ie electrică, bare
colectoare (electricitate), bare conductoare, bare
de măsurare de precizie, bare de sunet,
bariere de securitate automate, bariere optice de
siguranță pentru controlul accesului în perimetru
(pac), bariere optice de siguranță pentru
controlul accesului în zonă (aac), bariere optice
de siguranță, barometre, baroscoape, bastoane
de mână pentru siguranță, bătătoare pentru
stingerea focului, bătătoare pentru stingerea
incendiilor, baterie pentru țigări electronice,
baterii, baterii anodice, baterii auxiliare pentru

telefoane mobile, baterii cu celule uscate,
baterii cu litiu, baterii cu nichel-cadmiu, baterii
de ioni de litiu, baterii destinate utilizării la
dispozitive mobile de telecomunicații, baterii
electrice reîncă rcabile, baterii externe, baterii
galvanice, baterii pentru aparate auditive, baterii
pentru articole electronice pentru fumători,
baterii pentru automobile, baterii pentru lanterne
de buzunar, baterii pentru proiectoare, baterii
pentru telefoane, baterii pentru telefoane mobile,
baterii pentru țigări electronice, baterii pentru
vaporizatoare, baterii reîncărcabile, baterii
reîncărcabile acționate solar, baterii solare,
baterii solare de uz casnic, baterii solare de
uz industrial, baterii uscate, baze de andocare
pentru mp3 playere, baze de date computerizate,
baze de date (electronice), baze de date
electronice înregistrate pe suporturi informatice,
baze de date interactive, baze de măști pentru
fotolitografie, baze pentru difuzoare, baze pentru
încărcare, baze portabile pentru difuzoare, bec
pentru bliț (fotografie), becuri de avertizare
în trafic, becuri indicatoare pentru aparate de
telecomunicații, becuri pentru semnalizatoare
(pentru aparatele de telecomunicații), benzi
adezive de securitate (magnetice), benzi adezive
de securitate (codificate), benzi audio cu muzic
ă, benzi audio digitale fără conținut, benzi
audio digitale pre-înregistrate, benzi audio
neînregistrate, benzi audio pre-înregistrate,
non-muzicale, benzi audio preînregistrate cu
muzică, benzi audio preînregistrate, benzi care
conțin înregistrări audio, benzi codificate, benzi
de avertizare, benzi de calculator, benzi de
casete audio neînregistrate, benzi de curățare
a capetelor de înregistrare video, benzi de
identificare (codificate), benzi de măsurare
portabile, benzi desenate descărcabile, benzi
electrice cu prize care se pot muta, benzi fără
conținut pentru stocarea de date de calculator,
benzi înregistrate, benzi magnetice, aparate de
demagnetizare pentru benzi magnetice, benzi
magnetice de calculator fără conținut, benzi
magnetice de identificare, benzi magnetice
neînregistrate pentru magnetofoane, benzi
magnetice pentru înregistrare, benzi magnetice
pentru înregistrări audio, benzi muzicale, benzi
neînregistrate, benzi pentru curățarea capetelor
de citire, benzi pentru curățarea capetelor pentru
recordere de casete, benzi pentru înregistrarea
sunetului, benzi pentru înregistrare de sunet,
benzi preprogramate, benzi reflectorizante
pentru purtat, benzi termosensibile pentru
indicarea temperaturii, benzi video, benzi
video goale, benzi video pre-înregistrate,
nonmuzicale, benzi video preînregistrate, benzi
video preînregistrate cu muzică, benzi video
preînregistrate care conțin jocuri, betatroane,
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betatroane industriale, bețiș oare cu vată
pentru laborator (instrumente de laborator),
bijuterii care comunică date, bile extinctoare,
bilete de loterie electronice, binocluri de teatru,
binocluri (optică), binocluri pentru vânătoare,
biocipuri, biocipuri cu adn, biomicroscoape,
bioreactoare din plastic de unică folosință
pentru culturi de celule, bioreactoare folosite
în laborator, biosenzori, biurete, blaturi de
lucru pentru laborator, blițuri pentru fotografie,
blițuri pentru telefoane inteligente, blitzuri
(fotografie), blocnotesuri electronice, blocuri
cu termocuplu, blocuri de alimentare (baterii),
blocuri de alimentare cu energie electrică,
blocuri de alimentare (transformatoare), blocuri
de conexiuni (cabluri electrice), blocuri de
contact (electrice), blocuri de deflexie, blocuri de
distribuție de curent electric, blocuri de zgomot
propriu redus, bobine cu rezistență electrică,
bobine de cipuri, bobine de comutație, bobine
de deflexie, bobine de impedanță destinate
utilizării în aparate electrice, bobine de înalt ă
frecvență, bobine de inducție, bobine de legătură
pentru transformatoare de simetrizare din cupru,
bobine de reactanță pentru limitarea curentului,
bobine de ș oc (impedanță), bobine de stingere
a supratensiunii tranzitorii, bobine electrice,
bobine electromagnetice, bobine electronice,
bobine în derivație, bobine magnetice, borne
de baterii, borne de branșament, borne
(electricitate), botoși pentru scufundări, boxe,
boxe de calculator, boxe de monitor, boxe fara
fir, boxe pentru aparate de redare cu disc, boxe
pentru automobile, boxe pentru conferințe video,
boxe portabile, boxe stereo, brățări conectate
(instrumente de măsură), br ățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
brățări de identificare codate electronic, brățări
de identificare magnetice și codificate, brățări
inteligente, brațe acustice pentru picup-uri, brațe
acustice pentru picupuri, brațe de ochelari, brațe
extensibile pentru aparatele de transmisie a
sunetului, brațe pentru fixarea televizoarelor
cu ecran plat, brațe pentru ochelari, brațe
pentru ochelari de soare, brațe pentru
picup, brațe telescopice pentru microfoane,
brelocuri electronice sub formă de dispozitive
de comandă la distanță, broaște electrice
îngropate, broaște metalice (electrice), broșuri
electronice descărcabile, buffer (memorie
intermediară) de calculator, nivele cu bulă
de aer, bule de aer pentru echipamente de
scafandri, buletine informative descărcabile,
buletine informative (electronice), burduf (pentru
aparate de fotografiat), bureți pentru căști,
bușoane indicatoare de presiune pentru
valve, busole, busole giroscopice magnetice,
busole magnetice, busole magnetice (pentru

măsurători topografice), busole magnetice
pentru supraveghere, busole marine, butoane
comutatoare (electrice), butoane de panică,
butoane de sonerie, butoane declanșatoare
pentru camere foto, butoane pentru dezactivarea
airbagurilor pentru automobile, butoane pentru
microfon, butoane tactile multifuncționale,
buzere, cabinete de securitate biologică, cablaj
electric, cablaje electrice pentru automobile,
cablare de rețea, cablu coaxial, cablu izolat
pentru instalații electrice, cabluri adaptoare
(electrice), cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri aeriene pentru curenți de valoare
mare, cabluri audio, cabluri coaxiale, cabluri
coaxiale care conțin filtre, cabluri cu banda
plată, cabluri cu fibră optică, cabluri cu
manșon, cabluri de aprindere, cabluri de
chitară, cabluri de conectare, cabluri de
conectare pentru telefon, cabluri de conexiune
mobilă de înaltă definiție, cabluri de curent,
cabluri de demaror pentru motoare, cabluri
de extensie pentru telefon, cabluri de fibră
optică, cabluri de împă mântare, cabluri de
interfață electrice, cabluri de măsură, cabluri
de măsurare multimetrică, cabluri de microfon,
cabluri de semnal pentru it/av și telecomunicaț
ii, cabluri de telecomunicații, cabluri de telegraf
electrice, cabluri de termocupluri, cabluri de
testare, cabluri de transmisie pentru antenă,
cabluri din fibră optică, cabluri electrice,
cabluri electrice acoperite cu un strat de
email, cabluri electrice acoperite cu cauciuc,
cabluri electrice cu izolație minerală, cabluri
electrice de conectare, cabluri electrice de
încărcare, cabluri electrice de montare, cabluri
electrice folosite la conectări, cabluri electrice
izolate, cabluri electrice pentru transmiterea
de sunete și imagini, cabluri electrice pentru
echipamente de comunicaț ii, cabluri electrice
pentru proiectoare, cabluri electrice rezistente
la căldură, cabluri electrice subacvatice, cabluri
electronice, cabluri ethernet, cabluri flexibile
plate, electrice, cabluri metalice (electrice),
cabluri optice, cabluri pentru antene, cabluri
pentru aparate pentru încărcarea bateriei, cabluri
pentru baterii, cabluri pentru boxe, cabluri pentru
calculatoare, cabluri pentru imprimante, cabluri
pentru interfeț e multimedia de înaltă definiție,
cabluri pentru interfețe multimedia de înaltă
definiț ie pentru proiectoare, cabluri pentru
modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru testarea
prizelor de pământ (electrice), cabluri pentru
transmisia de date, cabluri pentru transmisia
de semnale optice, cabluri pentru transmisia
semnalelor electrice, cabluri pentru transmiterea
și recepț ia semnalelor de televiziune prin
cablu, cabluri prelungitoare, cabluri scart, cabluri
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și fire, cabluri telefonice, cabluri telefonice
electrice, cabluri usb, cabluri usb luminoase,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
video, cadrane decorative pentru termostate,
cadrane pentru instrumente, cadrane pentru
mecanisme de contorizare sau temporizare,
cadre pentru filme radiografice, altele decât
cele de uz medical, cagule de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
cagule ignifuge, discuri de calcul, calculatoare,
calculatoare centrale, calculatoare cuantice,
calculatoare de buzunar, calculatoare de
buzunar pentru luarea de notițe, calculatoare de
drum, calculatoare de proces, calculatoare de tip
all-in-one, calculatoare electronice, calculatoare
electronice de birou, calculatoare electronice
de buzunar, calculatoare folosite cu biciclete,
calculatoare folosite la gestionarea datelor,
calculatoare grafice de buzunar, calculatoare
pentru administrarea dispozitivelor de control
ale aeronavelor, calculatoare pentru comunicații,
calculatoare pentru scufundări subacvatice,
calculatoare pentru vehicule autonome,
calculatoare personale, calculatoare personale
care includ software privind informații legate
de dietă, calculatoare personale de buzunar,
calculatoare portabile, calculatoare portabile
de greutate și dimensiuni mici, programe
de calculatoare înregistrate, calculatoare și
hardware de calculator, calculator accesat la
distanță de pe un server central, calculator de
bord, cale plan-paralele, calendare descărcabile
de imprimat, calibre, calibre de filetat,
calibre-inel, calibre-inel master, calibre-inel „nu
trece”, calibre-inel „trece”, calibre-potcoavă,
calibre reglabile, calibre rotunde pentru
bujii, calibre-tampon, calibre-tampon „trece”/
„nu trece”, calibre „trece”/„nu trece”, calibru
pentru inele, calibru pentru sârmă, calorimetre,
camere anaerobe folosite în laborator sau în
scopuri științifice, camere cinematografice cu
funcționalitatea multi-cadru, camere climatice
de testare (echipamente pentru simularea
temperaturii), camere cu infraroș u, camere
de 360º, camere de bord, camere de cască,
camere de decompresie, camere de filmat,
camere de filmat pentru difuzare, camere de
filmat pentru filme cu auto-developare, camere
de filmat pentru monitorizarea și verificarea
echipamentelor într-o centrală nucleară, camere
de luat vederi pentru televiziuni cu circuit
închis, camere de monitorizare în rețea pentru
supraveghere, camere de monitorizare în rețea,
camere de televiziune, camere de termoviziune,
camere de unghi mort pentru autovehicule,
camere foto cu plăci, camere foto cu scanare
rapidă , camere foto cu senzor liniar de
imagine, camere fotografice, camere fotografice

digitale, camere hiperbare de oxigen, nu de
uz medical, camere hiperspectrale, camere
obscure (fotografie), camere panoptice, camere
retrovizoare pentru vehicule, camere spectrale,
camere tv, camere video 360º, camere video
activate prin mișcare, camere video adaptate în
scop de supraveghere, camere video corporale,
camere video cu funcționalități multiple, camere
video de bord, camere video de securitate,
camere video de supraveghere, camere video
digitale, camere video pentru analiza balansului
la golf, camere video pentru conferință, camere
video pentru endoscopie de uz industrial, camere
video pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vânătoare, camere video pentru vehicule,
camere video portabile, camere video portabile
cu dispozitiv încorporat pentru înregistrare de
videocasete, camere web, canale de cabluri
electrice, canale pentru cabluri electrice, căni de
măsurare din polietilenă, căni gradate, cântar de
buzunar,
cântar digital portabil pentru bagaje, cântare
cu analizoare de masă corporală, cântare de
baie, cântare de baie digitale, cântare de birou
pentru scrisori, cântare de bucătărie, cântare
de uz medical, cântare de uz menajer pentru
scrisori, cântare digitale sub formă de lingură,
cântare electrice, cântare electronice, cântare
electronice digitale portabile, cântare electronice
pentru bucătărie, cântare electronice pentru uz
personal, cântare electronice portabile, cântare
gradate de sticl ă, cântare pentru bebeluși,
cântare pentru determinarea procentului de
grăsime corporală, de uz casnic, cântare pentru
scrisori, cântare refrigerante, cântare vorbitoare,
aparate și instrumente de cântărit, cap de
manechin pentru cursuri de coafor (material
didactic), capace de obiective (pentru camere),
capace de protec ție pentru camere foto, capace
de siguranță pentru prize, capace mufă antipraf
pentru telefoanele mobile, capace pentru
obiective, capete de căutare cu țintă, capete de
imprimare pentru imprimante cu jet de cerneală,
capete de imprimare pentru imprimante, capete
de imprimare pentru imprimante de calculator,
capete de imprimare pentru plottere, capete de
măsurare pentru testarea circuitelor integrate,
capete inclinabile (pentru aparate foto), capete
pentru cablu de telefon, capete pentru
imprimante termice, capete pentru termocuplu,
capsule de salvare în caz de catastrofe
naturale, capsule petri, carcase carduri de
memorie, carcase de acumulatoare, carcase
de baterii, carcase de calculator, carcase de
protecție pentru discuri magnetice, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
carcase pentru aparate de măsurare, carcase
pentru camere, carcase pentru compact-discuri,
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carcase pentru comutatoare (electronice),
carcase pentru comutatoare (electrice), carcase
pentru conectoare electrice, carcase pentru
dischete, carcase pentru dispozitive digitale
de asistenta personala (pda), carcase pentru
dispozitive de stocare de date, carcase pentru
dvd-uri, carcase pentru telefoane mobile,
carcase pentru telefoane inteligente, carcase
rezistente la apă pentru camere video, carduri
bancare (codificate sau magnetice), carduri
bancare codificate, carduri bancare cu codificare
magnetică, carduri bancare tipărite (codificate),
carduri bancare tipărite (magnetice), carduri
codate magnetic pentru transportul de date,
carduri codificate folosite la transferul electronic
de fonduri, carduri codificate magnetic pentru
cadouri, carduri codificate utilizate în efectuarea
tranzacțiilor la punctele de vânzare, carduri
codificate utilizate pentru tranzacțiile financiare
efectuate prin transfer electronic, carduri cu
bandă magnetică, carduri cu cip electronic
codificate, carduri cu cip electronic, carduri
cu circuite electronice, carduri cu circuite
integrate codificate, carduri cu memorie read
only (rom), carduri cu microprocesor, carduri
de acces codificate, carduri de calculator
pentru rețele locale (lan), carduri de control
al accesului (codificate sau magnetice), carduri
de credit codificate magnetic, carduri de credit
codificate, carduri de credit magnetice, carduri
de credit preplătite codificate, carduri de debit
codificate magnetic, carduri de debit pentru
retragerea de numerar (imprimate, cu bandă
magnetică), carduri de expansiune, carduri de
extensie pentru microcalculatoare, carduri de
extensie pentru calculatoare, carduri de fidelitate
codificate, carduri de identitate electronice,
carduri de interfață pentru calculatoare, carduri
de interfață pentru echipament de procesare a
datelor sub formă de circuite imprimate, carduri
de interfață pentru aparate de prelucrare a
datelor, carduri de membru codificate, carduri
de memorie, carduri de memorie cu circuit
integrat, carduri de memorie cu circuite integrate
utilizate pentru a cântă la instrumente muzicale
electronice, carduri de memorie flash, carduri
de memorie flash preînregistrate, carduri de
memorie pentru aparate de jocuri video, carduri
de memorie pentru aparate foto, carduri de
memorie secure digital (sd), carduri de memorie
usb, carduri de memorie usb pentru lansarea
automată a adreselor url ale site-urilor web
preprogramate, carduri de numerar (magnetice),
carduri de numerar (codificate), carduri de
plastic codificate, carduri de plată codificate
magnetic, carduri de plată codificate preplătite,
carduri de plată cu codificare magnetică,
carduri electronice cu cip fără conținut (carduri

inteligente fă ră conținut), carduri electronice
de acces, carduri electronice pentru procesare
de imagini, carduri ethernet, carduri grafice,
carduri imprimate (codificate), carduri imprimate
(magnetice), carduri inteligente codificate,
carduri inteligente fără conț inut, carduri laser,
carduri magnetice ca medii de stocare de date,
carduri magnetice codate, carduri magnetice
de plată, carduri magnetice sau electronice de
identificare utilizate la plata serviciilor, carduri
multifunctionale pentru servicii financiare,
carduri pentru cadouri codificate, carduri pentru
modeme de fax pentru calculatoare, carduri
pentru pc, carduri pentru porturi usb, carduri
pentru rețele lan (rețea locală de calculatoare)
pentru conectarea dispozitivelor informatice
portabile la rețelele de calculatoare, carduri
ram (memorie cu acces aleatoriu), carduri și
cartele cu cip, carduri tipărite pentru numerar
(codificate), cartele care încorporează un circuit
electronic integrat (cartele inteligente), cartele
codificate, cartele codificate cu caracteristici de
securitate pentru identificare, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
cartele continand microprocesoare, cartele cu
cip (carduri cu circuite integrate), cartele cu
circuite integrate, cartele cu date înregistrate
electronic, cartele cu microcip, cartele de
extindere a memoriei, cartele de identitate
codificate, cartele de pontaj (citite de aparate),
cartele de pontaj (codificate), cartele de pontaj
(magnetice), cartele magnetice de identificare,
cartele optice, cartele prevăzute cu circuite
integrate, cartele sim, cartele suplimentare
pentru calculatoare, cartele telefonice codificate,
cartele telefonice cu credit, cartele telefonice
preplătite, codate magnetic, cartele usb goale,
cartele video, cărți audio, cărți de credit, cărți
de credit (codificate), cărți de credit cu bandă
magnetică, cărți de credit magnetice, cărți
de identitate biometrice, cărți digitale pentru
descărcare de pe internet, cărți electronice,
cărți electronice descă rcabile, cărți electronice
descărcabile în domeniul cursurilor de golf,
cărți înregistrate pe disc, cărți înregistrate pe
bandă, cărți poștale descărcabile, cartonașe de
colecție codate, care pot fi citite de aparat,
cartonașe de colecție magnetice, cartușe cu
cerneală solidă pentru imprimante cu jet (goale),
cartușe cu memorie read only (rom), cartușe
de cerneală, neumplute, pentru imprimantele
de calculator, cartușe de cerneală, neumplute,
pentru fotocopiatoare, cartușe de cerneală,
neumplute, pentru imprimante și fotocopiatoare,
cartușe de cerneală, neumplute, pentru faxuri,
cartușe de inserat (electrice), cartușe de
inserat electronice, cartușe de toner (goale)
pentru imprimantele cu laser, cartușe de toner,
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goale, pentru fotocopiatoare, cartușe de toner,
neumplute, pentru imprimante și fotocopiatoare,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru faxuri,
cartușe pentru jocuri de calculator (software),
cartușe (software) pentru calculatoare, cască
de vizualizare stereoscopică, caschete antiș
oc, case automate, case de marcat, casete
audio, case de marcat electronice, casete audio
cu bandă, casete audio digitale, casete audio
neînregistrate, casete audio preînregistrate cu
jocuri, casete cu bandă, casete cu bandă
înregistrate, casete de date, casete de jocuri pe
calculator, casete luminoase, casete muzicale,
casete pentru diapozitive, casete pentru film
în aparatele foto, casete pentru jocuri video,
casete pentru lentile de contact, casete
preînregistrate, casete video, casete video
înregistrate, casete video înregistrate cu desene
animate, casete video neînregistrate, casete
video pre-înregistrate cu desene animate, casete
video preînregistrate cu muzică, casetofoane,
casetofoane pentru automobile, casetofoane
pentru mașină, căști, căști antifonice, căști audio,
căș ti audio pentru aparate de transmitere a
sunetelor, căști audio prin conducție osoasă ,
căști audiovizuale pentru jocuri video, căști cu
microfon pentru comunicații, căș ti cu microfon
pentru utilizare cu calculatoare, căști cu microfon
pentru telefoane inteligente, căști de box, căști
de ciclism, căști de fotbal american, căști de
protecție, căști de protecție folosite în sport,
casti de protectie pentru snow-board, căști de
protecție pentru motocicliști, căști de protecție
pentru cicliști, căști de protecție pentru sport,
căști de protecție pentru șoferii, căști de protecție
pentru copii, căști de protecție pentru hochei
pe gheață, căști de realitate virtuală adaptate
pentru folosire la jocuri video, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, căști
de vizualizare monoscopică în 2d, căști de
vizualizare monoscopică, căști de vizualizare
pentru realitate augmentată, căști de vizualizare
stereoscopică în 3d, casti fara fir, căști fără fir,
căști fără fir folosite cu telefoane mobile, căști
fă ră fir pentru calculatoare tabletă, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, căști inear, căști
neurale, nu de uz medical, căști neuronale, nu
de uz medical, căști pentru aparate electronice
portabile pentru jocuri, căşti pentru aparatură
video pentru consumatori, căști pentru baseball,
căști pentru comunicare la distanță, c ăști pentru
echitație, căști pentru fotbal american, căști
pentru hochei pe gheață, căști pentru jocuri de
realitate virtuală, căști pentru jucat jocuri video,
căști pentru motocicliști, căști pentru muzică,
căști pentru prinzători la baseball, căști pentru
realitate virtuală, casti pentru schi, căști pentru

skateboard, căști pentru șoferi, c ăști pentru
sport, căști pentru sudură, căști pentru telefoane,
căști pentru telefoane inteligente, căști pentru
telefoane mobile, căști pentru utilizare împreună
cu dispozitive mobile de telecomunicații, căști
rigide pentru scufundări, căști stereo, catarame
pentru capacele lentilelor fotografice, catarge
metalice pentru antene, catozi, instrumente
de control pentru cazane, cd-drivere pentru
calculatoare, cd-i-uri pre-înregistrate (compact
discuri interactive), cd-rom-uri care conțin
registre telefonice electronice, cd-rom-uri fără
conținut pentru înregistrare audio sau video, cd-
rom-uri pre-înregistrate, cd-uri audio, cd-uri cu
muzică, cduri de curățare a lentilelor laser, cd-uri
goale, cd-uri pre-înregistrate cu muzică, ceasuri
computerizate cu funcție de recunoaștere a
amprentei, ceasuri de mână care comunică date
la alte dispozitive electronice, ceasuri inteligente,
ceasuri pentru unități centrale de procesare
(cpu), celostate, celule de energie solară din
silicon cristalin, celule de sarcină, celule de
titrare, celule fotovoltaice, celule fotovoltaice
calibrate de referință, celule reîncărcabile, celule
și baterii electrice, celule solare, celule solare
pentru generarea de electricitate, celule uscate,
central ă telefonică automată, centrale de
alarmă, centrale pentru telecomunicații, centrale
telefonice electronice, centrale telefonice
private, centrifuge de laborator, centuri cu
greutăți pentru scufundări, centuri cu greutăți
pentru scafandri, centuri de salvare, chei
codificate, chei criptografice descărcabile pentru
primit și cheltuit criptomonede, chei criptografice
descărcabile pentru primit și cheltuit criptoactive,
chei electronice pentru automobile, chei
electronice pentru vehicule, chei hardware
usb (adaptoare de rețea fără fir), chei sub
formă de carduri magnetice codificate, chingi
tip ham ajutătoare la ridicat greutăți, chipset-uri,
chipset-uri de calculator, chipset-uri de calculator
destinate utilizării la transmisia de date către și
de la o unitate centrală de procesare, chiuvete
pentru developare (fotografie), ciclometre,
ciclotroane, cinematografe de realitate virtuală
(vr), dispozitive pentru montajul filmelor
cinematografice, cinescoape, cipuri adn, cipuri
care conțin înregistrări muzicale, cipuri (circuite
integrate), cipuri de calculator, cipuri de
multiprocesor, cipuri de siliciu, cipuri de siliciu
(componente electronice), cipuri electronice,
cipuri electronice cu circuite integrate de
memorie, cipuri electronice pentru fabricarea
circuitelor integrate, cipuri semi-conductoare,
circuite analogice, circuite de control, circuite
de control electrice, circuite de control
electronic pentru ventilatoare electrice, circuite
de control electronic pentru radiatoare electrice,
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circuite de decizie, circuite de focalizare,
circuite de interfață pentru camerele video,
circuitedop, circuite electrice, circuite electrice
imprimate, circuite (electrice sau electronice),
circuite electrice și circuite imprimate, circuite
electronice, circuite electronice care contin date
programate, circuite electronice de control,
circuite electronice de control pentru instrumente
muzicale electronice, circuite electronice de
memorie, circuite electronice imprimate, circuite
electronice logice, circuite electronice pasive,
circuite hibrid cu pelicula groasă, circuite hibride,
circuite imprimate, circuite imprimate flexibile,
circuite imprimate multi strat, circuite integrate,
circuite integrate electronice, circuite integrate
hibride, circuite integrate hibride cu pelicule
groase, circuite integrate pe scară largă, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, circuite logice, circuite pentru curent
de valoare mare, circulatoare (componente
electrice sau electronice), cititoare (aparatur ă
pentru procesarea datelor), cititoare biometrice
de iris, cititoare cd portabile, cititoare de benzi
magnetice, cititoare de carduri cu cip, cititoare
de carduri cu circuite integrate, cititoare de
carduri de memorie secure digital (sd), cititoare
de carduri de memorie flash, cititoare de
carduri inteligente, cititoare de carduri magnetice
codate, cititoare de carduri pentru cărți de
credit, cititoare de cartele, cititoare de cartele
electronice, cititoare de cărți electronice, cititoare
de casete audio, cititoare de coduri de bare,
cititoare de coduri de bare (decodoare), cititoare
de coduri optice, cititoare de compact-discuri
folosite la calculatoare, cititoare de discuri
optice, cititoare de microfilme, cititoare de
microplăci, cititoare de video discuri, cititoare
optice, cititoare optice de caractere, cititoare
pentru cardurile de memorie, cititoare pentru
identificarea frecvenței radio (rfid), citometre,
cizme de protecție de uz industrial (pentru
protecție împotriva accidentelor sau rănilor),
cizme de protecție împotriva accidentelor,
cizme de protecție împotriva focului, cizme
de protecție împotriva iradierii, cizme de
protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, cizme (încălțăminte de protecție),
cizme industriale de protecție, clachete,
claxoane pentru semnalizare, cleme crocodil
(conectori electrici), cleme de împământare,
cleme de nas pentru înot, cleme nazale pentru
scafandri și înotă tori, clepsidre cu nisip,
clepsidre cu nisip (dispozitiv pentru măsurarea
timpului), clinometre, clipsuri pentru nas pentru
scafandri, clipuri video preînregistrate, clopote
de metal pentru alarme, clopote de semnalizare,
codificatoare, codificatoare liniare, codificatoare
magnetice, codoare optice, codoare rotative,

colace de salvare cu telecomandă, colaci de
salvare, colectoare de curent, colectoare de
energie solară pentru generare de electricitate,
colectoare de fracț iuni, colectoare electrice,
colimatoare, coloane cromatografice, coloane
de cromatografie lichidă pentru uz științific,
coloane de cromatografie pentru laborator,
coloane de distilare în vid pentru laborator,
coloane de distilare pentru laborator, coloane de
separare de uz științific, coloane de separare
folosite la măsurare, coloane de separare
folosite la cântărire, colorimetre, combinații de
căști cu microfon, combinatoare de semnale
diferite pentru antene, combinezoane cu aerisire,
combinezoane termice de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, comenzi audio-
sensibile pentru aparate și instrumente de
iluminat, comenzi de automatizare industrială,
comenzi de sistem pentru procese de fabricație
inteligente, comenzi electrice, comenzi electrice
pentru acționarea automată a supapelor,
comenzi electronice pentru acționarea automată
a supapelor, comenzi pentru jaluzele lamelare
(electrice), comenzi pentru scaun, comenzi
pentru traiectoria de zbor ale proiectilelor,
comenzi pentru traiectoria de zbor ale
rachetelor, comenzi programabile, comenzi
programabile pentru aparate și instrumente
de iluminat, comenzi termice, compact discuri,
comparatoare, compasuri de mă surare,
compasuri de navigație, compasuri (instrumente
de măsură), compensatoare cu amplificator
dublu, compensator static de putere reactivă
(var), compilatoare, componente de calculator
periferice fără fir, componente de circuite
electrice, componente de microunde,
componente de radio-frecvență, componente
electrice și electronice, componente electronice,
componente electronice optice, componente
electronice pentru calculatoare, componente
electronice pentru aparate de jocuri de
noroc, componente electronice pentru carduri
de memorie cu miniprocesor, componente
electronice utilizate la mașini, componente
electrotehnice, componente hardware cu
memorie, componente hardware pentru
calculatoare, componente hardware pentru
vpn (rețele private virtuale), componente
hardware pentru wan (rețea zonă extinsă),
componente microelectronice, componente
optice de măsurare, componente pentru
calculatoare, componente pentru încuietori
fără fir, componente și piese de calculator,
compresoare audio, compresoare de semnal,
computere, computere de bord, computere de
bord pentru automobile, computere de mână,
computere de purtat la mână, computere
mobile, computere portabile, comutatoare,
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comutatoare automate de transfer, comutatoare
automate (pentru telecomunicații), comutatoare
basculante, comutatoare basculante (electrice),
comutatoare coaxiale, comutatoare cu cârlig,
comutatoare cu lamelă, comutatoare cu mercur,
comutatoare de branșament, comutatoare de
contact mecanice, comutatoare de curent,
comutatoare de date, comutatoare de fază
pentru aparate de comunicații, comutatoare
de înaltă frecvență, comutatoare de nivel,
comutatoare de proximitate, comutatoare de
telecomunicații, comutatoare de umiditate,
comutatoare digitale de telefonie, comutatoare
electrice cu lamele, comutatoare (electricitate),
comutatoare electromagnetice, comutatoare
emisie-recepție, comutatoare ethernet,
comutatoare fără fir, comutatoare imprimante,
comutatoare în cascadă, comutatoare
magnetice, comutatoare manuale pentru
telecomunicații, comutatoare multiple de la
distanță, comutatoare optice, comutatoare
orare automate, comutatoare (pentru aparate
de telecomunicații), comutatoare pentru
difuzor, comutatoare pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale,
comutatoare pentru semnalizatoare cu
lumină intermitentă, comutatoare piezoelectrice,
comutatoare rotative (electrice), comutatoare
telefonice, comutatoare termice, comutator
cu prize de reglaj pentru transformatoare
electrice, comutatori cu senzori, comutatori
de obturare, comutatori pentru senzori
electronici de mișcare, concentratoare
de comunicații, concentratoare (telefonie),
condensatoare ceramice, condensatoare
ceramice monolitice, condensatoare cu vid,
condensatoare de cuplare, condensatoare
de înaltă tensiune, condensatoare electrice,
condensatoare electrice cu dublu strat,
condensatoare electrice (pentru aparate
de telecomunicații), condensatoare fixe,
condensatoare optice, condensatoare reglabile,
condensatoare sincrone, condensatoare
variabile, condensoare de microscop, materiale
pentru conducte de electricitate (fire,
cabluri), conducte (electricitate), conducte
electromagnetice, conducte metalice (electrice),
conductoare de electricitate, conductoare
electrice, conductometre, conectoare adaptoare
(electrice), conectoare cu filet pentru cabluri
electrice, conectoare cu fișă de contact,
conectoare de alimentare, conectoare de
microunde, conectoare electrice, conectoare
electrice cu fișă, conectoare (electricitate),
conectoare electronice, conectoare pentru
aparate de telecomunicaț ii, conectoare pentru
cabluri audio, conectoare pentru circuite
electronice, conectoare pentru instrumente

muzicale, conectoare pentru radar, conectoare
pentru telefoane, conectoare pentru telefoane
mobile pentru vehicule, conector prize
(electrice), conectori coaxiali, conectori cu fișă
pentru cabluri electrice, conectori cu pini de
uz electric, conectori de cabluri, conectori de
înaltă tensiune pentru bujii, conectori din metal
pentru cabluri cu filet, conectori electrici izolați,
conectori electrici pentru terminale, conectori
multimedia pentru vehicule, conectori optici,
conectori pentru cabluri electrice, conectori
pentru cabluri coaxiale, conectori pentru fibra
optică, conectori tip jack, conexiuni, conexiuni
de cablu (electricitate), conexiuni de date
optice, conexiuni de împământare, conexiuni
electrice, console de control pentru aparate
și instrumente de iluminat, console de mixaj
audio, console pentru căști, contacte electrice,
contacte electrice din metale prețioase, contacte
termice, contactoare, contactoare electrice,
conținut media, contoare, contoare cu turbină,
contoare de apă, contoare de căldură, contoare
de energie, contoare de panou digitale, contoare
de scintilații, contoare de temperatură de uz
casnic, contoare de temperatură de uz industrial,
contoare de temperatură de uz științific, contoare
de vibrații electrotehnice, contoare electrice,
contoare electronice, contoare gama, contoare
geiger, contoare inteligente, contoare numerice,
contoare orare pentru motoare, contoare
volumetrice, contor de rotații, contragreutăți,
controlere de comunicații, controlere de interfață
digital ă pentru instrumente muzicale sub
formă de interfețe audio, controlere de nivel
(instrumente electrice), controlere de presiune
(manometre), controlere de proces (electrice),
controlere de proces (electronice), controlere
de titrare, controlere electrice, controlere
electronice, controlere electronice digitale,
controlere electronice pentru servomotoare,
controlere fără fir pentru monitorizarea și
controlul de la distanță al funcției și
stării altor dispozitive sau sisteme electrice,
electronice și mecanice, controlere fără fir
pentru monitorizarea și controlul de la
distanță a funcț iei și stării sistemelor de
securitate, controlere (indicatoare) de viteză
(electrice), controlere logice programabile,
controlere pentru calculatoare, controlere
pentru discuri dure, controlere pentru editarea
benzilor video, controlere pentru imprimante
cu porturi la comun, controlere pentru
imprimante cu laser, controlere pentru
invertoare, controlere pentru matrice raid,
controlere pentru monitoare video, controlere
pentru servomotoare, controlere pentru stații de
bază (bsc) pentru telecomunicații, controlere
pentru terminale (electrice), controlere video



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/09/2022-17/09/2022

grafice, conuri de avertizare rutiere (luminoase),
conuri de avertizare rutiere (mecanice), conuri de
plastic rutiere (luminoase), conuri de siguranță
pentru autostradă, conuri de trafic, conuri de
vânt (indicatoare de vânt), conuri pentru trafic
(luminoase), conuri rutiere (luminoase), conuri
rutiere (mecanice), convertizoare de curent,
convertizoare de frecvență, convertizoare de
frecvență pentru actuatoare, convertizoare
de înaltă frecvență, convertizoare de
măsuri, convertizoare electrice, convertizoare
electronice de frecvență, convertizoare
rotative, convertizoare standard de televiziune,
convertoare alternativ-continuu, convertoare
analogice, convertoare de cc/ca, convertoare
de curent, convertoare de curent continuu,
convertoare de foarte înaltă frecvență,
convertoare de frecvență, convertoare de
presiune în curent, convertoare de tensiune,
convertoare de zgomot redus, convertoare
electronice de frecvență pentru electromotoare
de mare viteză, convertoare metrice,
convertoare pentru antene, convertoare pentru
fișe electrice, convertoare pentru televiziune
prin cablu, convertoare statice de putere,
convertoare tensiune-curent, convertor analog-
digital, convertor valutar electronic, coperte
pentru cititoare de cărți electronice, copiatoare
digitale color, copiatoare (electrostatice),
copiatoare (termice), aparate pentru copii
heliografice, coprocesor matematic, cordoane
electrice, cordoane pentru ochelari, corectoare
ale bazei de timp, corectoare ortografice
electronice, corpuri refractante, costume
antigravitaționale, costume de pericol biologic,
costume de protecție (pentru prevenirea
accidentelor sau lezionării), costume de
protecție pentru aviatori, costume de
salvare impermeabile pentru prevenirea
înecului, costume de scafandru, costume
de supraviețuire, costume de zbor ignifuge,
costume dotate cu senzori, costume haptice, nu
de uz medical, costume rezistente la foc pentru
curse de mașini pentru siguranță, costume
termice pentru aviatori, cotiere de protecție
folosite pentru prevenirea de accidente (altele
decât articole sportive), creioane electronice
(pentru unități de afișaj vizual), creioane
optice, creion electronic (creioane optice), creion
optic (stylus) pentru calculatoare, creuzete (de
laborator), creuzete de schimb de căldură
folosite în domeniul științific, cristale de
galenă (detectoare), cristale de referință pentru
frecvență, instrumente de măsurat în croitorie,
cromatografe de uz științific sau pentru laborator,
cronografe (aparate de înregistrare a timpului),
cronografe folosite ca aparate specializate
pentru contabilizarea timpului, cronometre de

bucătărie, neelectrice, cronometre electronice
de bucătărie, cronometre pentru aparate
automate, cronometre programabile, cronometre
universale, cuplaje electrooptice, cuploare
acustice, cuploare de conectare coaxială,
cuploare direcționale, cuploare (echipamente
de procesare a datelor), cuploare (informatică),
cuploare optice, cupoane care pot fi descărcate
electronic pe telefoane mobile, cuptoare cu
microunde pentru laborator, cuptoare de
încălzire special adaptate pentru experimentele
de laborator, cuptoare de uscare pentru
laboratoare, cuptoare pentru experimente de
laborator, cuptoare pentru uzul în laborator,
dispozitive de curățat pentru discuri de picup,
curele care se prind sub bărbie pentru căștile de
fotbal american, curele de siguranță (altele decât
cele pentru scaune de vehicule sau echipament
sportiv), curele de susț inere pentru muncitori,
curele pentru aparate telefonice, curele pentru
camera foto, curele pentru camere foto, curele
pentru telefonul mobil, cutie pentru cabluri
electrice, cutii adaptate pentru stocarea de
discuri de software de calculator, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, cutii de borne de
conexiune, cutii de branșament (electrice), cutii
de conexiuni electrice, electrice cutii de control,
cutii de derivare electrică, cutii de derivație
(electricitate), cutii de derivație electrică, cutii
de distribuție a energiei electrice, cutii de
distribuție (electricitate), cutii de distribuție
electrice, cutii de încărcare portabile pentru
țigarete și vaporizatoare electronice, cutii de
joncțiune, cutii de joncțiune (electricitate), cutii de
joncțiune electrice, cutii de joncțiune pentru fire
electrice, cutii de joncțiune pentru stocarea joncț
iunilor de cabluri, cutii de prize electrice, cutii
de racord, cutii de racord (electricitate), cutii de
rezistență, cutii de siguranțe, cutii de siguranțe
electrice, cutii de transport pentru playere cu
muzica portabile, cutii de transport special
adaptate pentru imprimante de calculator, cutii
de trasport pentru aparate radio, cutii decodoare,
cutii electrice de distribuție, cutii flip pentru
calculatoare tabletă, cutii negre (dispozitive de
înregistrare de date), cutii pentru alimentarea cu
energie electric ă, cutii pentru capacitanță, cutii
pentru căști, cutii pentru difuzoare, cutii pentru
filme, cutii pentru lentile, cutii pentru lentile de
contact, cutii pentru lentile de contact cu funcții
de curățare încorporate, cutii pentru lentilele de
contact, cutii pentru mp3 player, cutii pentru
playere portabile multimedia, cutii protecție
robineț i, cutii ramificație cabluri telefonice,
cutii rezistente la apă pentru aparate foto,
cutii terminale, cutii terminale (electrice), cutii
terminale pentru conductoare electrice, cuve
de incubare pentru uz științific sau pentru
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laborator, date înregistrate electronic de pe
internet, date înregistrate pe suport magnetic,
debitmetre, debitmetre de gaze, debitmetre
electrice, debitmetre masice, debitmetre
pentru fluide, decibelmetre, declanșatoare
(fotografie), declanșatoare manuale de alarmă
în caz de incendiu, decodificatoare de
grafice folosite împreună cu sistemele
audio de karaoke, decodificatoare electronice,
decodoare, decodoare de înaltă definiție,
decodoare de semnal, decodoare digitale,
decodoare pentru televizoare, defazoare,
defazoare optice, defectoscoape ultrasonice,
deflectoare cu fascicul optic, demaroare
de baterii, demodulatoare, demultiplexoare,
densimetre,
densitometre, densitometre pentru cafea,
densitometre pentru scanare cu laser,
derivatoare de frecvență, derulatoare
(fotografie), descărcătoare de supratensiune,
descărcătoare la supratensiune, desene
animate, desene animate descărcabile, desene
animate sub formă de filme cinematografice,
detectoare, detectoare combinate de monoxid
de carbon și de fum, detectoare cu raze
infraroș ii, detectoare cu ultrasunete (non-
medical), detectoare de cabluri, detectoare de
că ldură, detectoare de concentrații de gaze
combustibile, detectoare de contoare electrice,
detectoare de dioxid de carbon, detectoare
de direcție cu axe multiple, detectoare de
flacără, detectoare de fum, detectoare de gaze
combustibile, detectoare de impact, detectoare
de incendiu, detectoare de incendiu în formă
de ornamente pentru pomul de crăciun,
detectoare de laser, detectoare de metal,
detectoare de metale și lemn, detectoare de
microunde (radare), detectoare de monede
false, detectoare de monoxid de carbon,
detectoare de obiecte metalice de uz industrial
sau militar, detectoare de particule, detectoare
de proximitate, detectoare de raze gamma,
detectoare de scânteie de aprindere, detectoare
de scurgere, detectoare de temperatură de
rezistență, detectoare de temperatură de uz
științific, detectoare de tensiune, detectoare de
vibrații, detectoare de viteză cu laser, detectoare
din cristal de galenă utilizate în electronică,
detectoare electrice de fum, detectoare
foto-ionice, detectoare magnetice, detectoare
magnetice de obiecte, detectoare magnetice de
profile din perete, detectoare nucleare pentru
detectarea particulelor de radiații, detectoare
pasive cu infraroșii, detectoare pentru nivelul
de umplere, detectoare pentru spargerea
geamurilor, detectoare radar, detectoare radon,
detectoare seismice, detectoare ultrasonice
de obiecte destinate utilizării pe vehicule,

detector de prezență, detectori cu captură de
electroni, detectori de mișcare, detectori de
radiații, developatoare de filme, diace, diafilme,
diafragme (acustică), diafragme cu filtru pentru
utilizare în laborator, diafragme (fotografie),
diagrame electronice utilizate pentru a identifica
puterea de acoperire a vopselei, diapozitive,
aparate de proiecție pentru diapozitive,
diapozitive fotografice expuse, diapozitive
pentru retroproiectoare, dictafoane, dicț ionare
electronice, dicționare electronice portabile,
aparate de difracție (microscopie), difuzoare,
difuzoare audio de uz casnic, difuzoare
audio pentru automobile, difuzoare audio
pentru vehicule, difuzoare cu amplificatoare
incorporate, difuzoare de avertizare pentru
montare pe capota vehiculelor de servicii
de urgență, difuzoare de frecvență joasă,
difuzoare de perete fără fir, difuzoare de redat
frecvențe înalte, difuzoare din folie subțire,
difuzoare (echipamente audio), difuzoare fără
fir, difuzoare fără fir cuplabile, difuzoare
înalte, difuzoare inteligente, difuzoare pentru
frecvențe joase, difuzoare pentru frecvențe
joase (subwoofer) pentru vehicule, difuzoare
pentru media playere portabile, difuzoare pentru
monitoare de studio, difuzoare pentru telefoane
mobile, difuzoare personale, difuzoare portabile,
difuzoare portabile cu vibrații, difuzoare stereo
pentru automobile, difuzoare suplimentare
pentru telefoane mobile, difuzor de joasă frecven
ță, digitizoare, digitizoare audio, digitizoare
de doze tensometrice, digitizoare electronice,
digitizoare video, dinamometre, dinamometre
digitale, dinamometre electronice, dinamometre
newton, diode, diode cu carbură de siliciu,
diode de protecție împotriva supratensiunii,
diode electrice, diode electroluminescente
(led), diode emițătoare de lumină cu puncte
quantice (qled), diode laser, diode laser
super-luminiscente, diode luminoase, diode
organice electroluminescente (oled), diode
polimerice electroluminescente (pled), diode
zener, dischete goale, dischete pentru calculator
fără conținut, discuri audio, discuri audio digitale,
discuri audio fără conținut, discuri care pot fi
citite cu laser, discuri codificate, discuri compacte
(audio-video), discuri compacte cu lectură
laser (cdrom-uri), discuri compacte de date,
discuri compacte înregistrate, discuri compacte
laser, discuri compacte preînregistrate, discuri
compacte preînregistrate cu jocuri, discuri
compacte și cd-rom-uri interactive, discuri
compacte video, discuri compacte video
preînregistrate, discuri cu jocuri de calculator,
discuri cu laser preînregistrate cu muzică, discuri
cu memorie, discuri cu memorie read only (rom),
discuri de calcul, discuri de calculator, discuri
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de calculator goale, discuri de gramofon, discuri
de înregistrare optice, discuri de parcare, discuri
de picup, discuri dure, discuri dure magnetice,
discuri flexibile, discuri fonografice, discuri goale,
discuri holografice, discuri înregistrabile cu laser,
discuri (înregistrări audio), discuri înregistrate cu
conținut video, discuri înregistrate cu conținut
audio, discuri laser pentru utilizare în stocarea de
muzică, discuri laser preînregistrate conținând
jocuri, discuri laser preînregistrate, discuri
magnetice, discuri magnetice goale, discuri
magnetice neînregistrate, discuri magnetice
optice, discuri neînregistrate, discuri optice,
discuri optice care conțin muzică, discuri optice
cu înregistrări audio, discuri optice goale, discuri
pentru înregistrări audio, discuri pentru jocuri
video, discuri pentru stocarea de date, discuri
preînregistrate, discuri preprogramate, discuri
reflectorizante individuale pentru prevenirea
accidentelor de circulație, discuri reflectorizante
pentru îmbrăcăminte, discuri rotative pentru
fonografe, discuri video înregistrate cu desene
animate, discuri video preînregistrate, discuri
vinil (lp-uri), truse de disecție (microscopie),
disipatoare de căldură destinate utilizării în
calculatoare, disipatoare termice, disjunctoare,
disjunctoare de protecție la tensiuni de
defect, disjunctoare de protecție la curent
de defect, disjunctoare electrice, dispozitiv de
analiză pentru gaze reziduale, dispozitiv de
comandă pentru parcarea automată a mașinilor,
dispozitiv de indicare cu bilă pentru calculator
(trackball), dispozitiv de înregistrare a datelor
pentru automobile, dispozitiv de măsurare a
rezistenței izolației, dispozitiv pentru activarea
transductoarelor, dispozitive aeropurtate pentru
obținerea de date, dispozitive analogice de
modificare a sunetului, dispozitive antifurt
electronice, dispozitive audio multicameră,
dispozitive audio și receptoare radio, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, dispozitive automate
de control al direcției pentru vehicule,
dispozitive catodice de protecție împotriva
coroziunii, dispozitive cu memorie, dispozitive
cu memorie pentru stocare, dispozitive cu
memorie tampon (hardware de calculator),
dispozitive cu memorie utilizate cu aparatele
de procesare de date, dispozitive cu raze
infraroșii pentru armele cu țintă, dispozitive
cu raze infraroșii pentru ghidarea armelor,
dispozitive cu senzori de oscilație, dispozitive cu
vedere nocturnă pentru identificarea imaginilor,
dispozitive de acţionare, electrice, dispozitive
de afișaj electronice, dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj hud),
dispozitive de afișaj publicitar (mecanice sau
luminoase), dispozitive de afișare de imagini
holografice montate pe cap, dispozitive de

afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, dispozitive de alarmă,
dispozitive de alarmă personală, dispozitive de
alimentare pentru garduri electrice, dispozitive
de amplificare pentru antene, dispozitive de
analiză a secvenței proteinelor, utilizate ca
aparate de laborator, dispozitive de analiză
cu raze x (altele decât cele de uz medical),
dispozitive de automatizare pentru locuințe,
dispozitive de avertizare (altele decât pentru
vehicule), dispozitive de blocare declanșabile
(electrice),
dispozitive de calculat, dispozitive de calibrare,
dispozitive de citire de cartele usb, dispozitive de
codificare, dispozitive de codificare cu comandă
vocală, dispozitive de comandă a curentului
electric, dispozitive de comandă electronică
(ecg) pentru lă mpi și corpuri de iluminat cu
leduri, dispozitive de comandă pentru aparate de
naviga ție auto, dispozitive de comandă pentru
conducere automată de vehicule, dispozitive
de comandă pentru senzori, dispozitive de
comandă pentru conducere automată de mașini,
dispozitive de comandă vocală, dispozitive de
comunicare in retea, dispozitive de comunicații
fără fir pentru transmitere de voce, date sau
imagini, dispozitive de comunicații portabile,
sub formă de ceasuri de mână, dispozitive
de comunicații electronice digitale portabile,
dispozitive de comunicații fă ră fir pentru
transmisia de conținut multimedia, dispozitive
de control al accesului, dispozitive de control
(automate), dispozitive de control de alimentare,
dispozitive de control ethernet, dispozitive
de control industriale care includ software,
dispozitive de control numeric, dispozitive de
control pentru garduri electrice, dispozitive de
control pentru lumini de scenă, dispozitive
de control pentru tastatura de calculator,
dispozitive de control pentru navigația audio-
video a mașinii, dispozitive de control și
regulatoare, dispozitive de control termostatic,
dispozitive de cronometrare pentru aparate de
procesare industrială, dispozitive de cuplare
pentru semnal, dispozitive de curățare de
capete magnetice (aparate), dispozitive de
curățare pentru cd-uri, dispozitive de curent
rezidual, dispozitive de decodificare, dispozitive
de decuplare termomagnetice, dispozitive de
derulare înainte a filmelor, dispozitive de
detectare, dispozitive de dirijare a traficului
(indicatoare luminoase), dispozitive de emisie-
recepție ethernet, dispozitive de emisie-recepție
prin satelit, dispozitive de eșantionare pentru
sunete, dispozitive de extragere a datelor,
dispozitive de fixare pentru banda adezivă
(instrumente de măsur ă), dispozitive de
identificare a radiofrecvenței (repetoare de
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impulsuri), dispozitive de iluminat pentru
microscoape, dispozitive de iluminat pentru
camere obscure fotografice, dispozitive de
iluminat pentru fotografie, dispozitive de
imagistică de uz ș tiințific, dispozitive de
împământare, dispozitive de încărcare pentru
echipamente reîncărcabile, dispozitive de
încărcat baterii pentru autovehicule, dispozitive
de închidere de siguranță (electrice), dispozitive
de închidere electronice pe bază de cartelă,
dispozitive de înregistrare radio, dispozitive
de înregistrare a luminii soarelui, dispozitive
de înregistrare a rezultatelor profesionale,
dispozitive de înregistrare pe suport magnetic,
dispozitive de înregistrat compact-discuri,
dispozitive de înregistrare tv, dispozitive de
înregistrare pentru suporturi de sunete și imagini,
dispozitive de înregistrare a evenimentelor,
dispozitive de intrare pentru calculatoare,
dispozitive de intrare pentru mutarea cursorului
pe ecranul calculatorului (trackball), dispozitive
de intrare pentru urmărirea mișcărilor, dispozitive
de laborator pentru detectarea secvențelor
genetice, dispozitive de magnetizare, dispozitive
de manipulare de imagini tridimensionale,
dispozitive de marcare pentru conductori
electrici, dispozitive de marcare pentru
cabluri electrice, dispozitive de măsură și
control pentru tehnologia de aer condiționat,
dispozitive de măsurare, dispozitive de
măsurare a rezistenței, dispozitive de măsurare
a diametrului de cablu, dispozitive de
măsurare a radiațiilor, dispozitive de măsurare
a concentrației, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive de
măsurat consumul combustibilului, dispozitive
de măsurat înălțimea, dispozitive de memorie,
dispozitive de memorie de firmware, dispozitive
de memorie flash portabile, dispozitive de
memorie pentru computere, dispozitive de
mixare audio cu amplificatoare integrate,
dispozitive de monitorizare a temperaturii,
de uz casnic, dispozitive de monitorizare
a temperaturii, de uz industrial, dispozitive
de monitorizare a flăcării, dispozitive de
monitorizare a temperaturii (supape) folosite la
radiatoarele de încălzire centrală, dispozitive
de monitorizare a temperaturii, de uz științific,
dispozitive de monitorizare a bebelușilor,
dispozitive de montare pentru monitoare,
dispozitive de montare pentru camere,
dispozitive de navigat prin satelit, dispozitive
de navigație gps, dispozitive de ochire pentru
artilerie (telescopice), dispozitive de ochire
pentru artilerie (electronice), dispozitive de
ochire pentru artilerie (cu laser), dispozitive
de ochire pentru bombe, dispozitive de ochire

pentru arme de foc (electronice), dispozitive de
ochire pentru arme de foc (cu laser),
dispozitive de protecție contra razelor x, cu
excepția celor de uz medical, dispozitive de
protecție a surselor de tensiune, dispozitive de
protecție cu seleniu împotriva supratensiunii,
dispozitive de protecție pentru dinți, dispozitive
de protecț ie, de uz personal, împotriva
accidentelor, dispozitive de radiocomandă
pentru încuierea ușilor, dispozitive de
recunoaștere vocală, dispozitive de redare
pentru casete, dispozitive de redare pentru
discuri compacte, dispozitive de redare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive de
restabilire a temperaturii, dispozitive de schimb
de date, dispozitive de semnalizare pentru mânat
vitele, dispozitive de sintonizare pentru radio-
recepție, dispozitive de sondaj pentru adâncimi,
dispozitive de sondaj ultrasonic, dispozitive
de ștergere de benzi magnetice, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de stocare de informații (electrice
sau electronice), dispozitive de testare pentru
piese electronice, dispozitive de testare pentru
tensiune, dispozitive de testare și controlul
calității, dispozitive de transformare a semnalelor
numerice de televiziune prin satelit, dispozitive
de urmă rire a rachetelor, dispozitive de vedere
pe timp de noapte pentru aviatori, dispozitive de
verificare (monitorizare sau control) de motoare
electrice, dispozitive de verificare a gradației
(dispozitive de verificare pentru calibrare),
dispozitive de verificare a lemnului, dispozitive
de verificare a gradului de torsiune, dispozitive
de verificare a jocului la osie, dispozitive de
verificare a caracteristicilor tuburilor electronice
cu vid, dispozitive de verificare a ductilității,
dispozitive de verificare a forței de rupere,
dispozitive de verificare a țesăturilor, dispozitive
de vizare, dispozitive digitale de procesare
a semnalului vocal, dispozitive electrice de
comandă pentru gestiunea energiei, dispozitive
electrice de semnalizare, dispozitive electrice
de alarmă (antifurt) (altele decât cele pentru
vehicule), dispozitive electrice de comandă
pentru gestiunea încălzirii, dispozitive electrice
de control al încărcării acumulatorilor, dispozitive
electrice de control pentru sistemele de irigație
cu stropitori, dispozitive electrice mobile de
comunicații digitale, dispozitive electrice pentru
combustie la distanță, dispozitive electrice
pentru control de la distanță, dispozitive
electrice știin țifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive electronice de imagistică,
dispozitive electronice de apelare telefonică,
dispozitive electronice de reglare, dispozitive
electronice de supraveghere pentru bebeluși,
dispozitive electronice de m ăsurare a
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distanței, dispozitive electronice de comandă la
distanță, dispozitive electronice de sincronizare,
dispozitive electronice de editare a textelor,
dispozitive electronice de alarmă personală,
dispozitive electronice de telecomunicații,
dispozitive electronice digitale purtabile care
permit accesul la internet, dispozitive electronice
de alarmă antiefracție, dispozitive electronice
pentru înregistrarea ritmului cardiac (altele
decât cele de uz medical), dispozitive
electronice pentru transmiterea semnalelor
audio, dispozitive electronice utilizate pentru
localizarea cu ajutorul sistemului de poziționare
globală sau a rețelelor de comunicare celulară
articolelor pierdute, dispozitive fără fir pentru
rețele locale, dispozitive fotometrice (altele decât
cele pentru uz medical), dispozitive inteligente
pentru controlul motoarelor, dispozitive mâini
libere pentru telefoane, dispozitive ”mâini
libere” (hands-free) pentru telefoane mobile,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, dispozitive metrologice optice pentru
frecvență, dispozitive mobile de telecomunicații,
dispozitive multifuncționale care încorporează
funcțiile de copiere și fax în modul
autonom, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive optice
de comunicare, dispozitive pentru analize
fizice (altele cele decât pentru uz medical),
dispozitive pentru analizarea informațiilor despre
genom, dispozitive pentru anularea ecoului,
dispozitive pentru ascultarea și supravegherea
bebelușilor, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, dispozitive pentru citirea
cardurilor, dispozitive pentru comutarea datelor,
dispozitive pentru controlarea ozonului, altele
decât cele pentru uz medical, dispozitive
pentru controlul energiei, dispozitive pentru
controlul mișcării, dispozitive pentru conversia
de date, dispozitive pentru detecția intrușilor
(altele decât pentru vehicule), dispozitive pentru
dozarea lichidului care măsoară cantitățile
care vor fi distribuite, dispozitive pentru
formare automată a numărului de telefon,
dispozitive pentru imprimarea codurilor de
bare, dispozitive pentru înregistrarea cd-
rom-urilor, dispozitive pentru înregistrarea
șocurilor, dispozitive pentru instruire, dispozitive
pentru interconectarea rețelelor locale (router),
dispozitive pentru introducerea datelor și
comenzilor cu bilă rotitoare, dispozitive
pentru localizarea cablurilor, dispozitive pentru
localizarea persoanelor, dispozitive pentru
măsurarea presiunii anvelopelor, dispozitive
pentru măsurarea alinierii roților, dispozitive
pentru mă surarea capacitanței, dispozitive
pentru măsurarea raportului aer/combustibil,
dispozitive pentru măsurarea poluării aerului,

dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru numărarea firelor textile, dispozitive
pentru poziționarea antenelor, dispozitive
pentru procesarea datelor, dispozitive pentru
proiectarea de tastaturi virtuale, dispozitive
pentru protecția catodică, dispozitive pentru
recunoaștere vocală, dispozitive pentru
recunoașterea caracterelor, dispozitive pentru
reglarea imaginii color, dispozitive pentru
schimbarea acelor de picup, dispozitive pentru
schimbarea automată a discurilor, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și
de semnalizare, dispozitive pentru stocarea
de date, dispozitive pentru streaming-ul de
suporturi digitale, dispozitive pentru suprimarea
zgomotului (componente electrice), dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, dispozitive pentru
transmisie de date, dispozitive pentru transmisii
radio fără fir, dispozitive pentru transmisia
continuă de conținut media prin rețele
locale fără fir, dispozitive pentru transmisie
video, dispozitive pentru verificarea ortografiei,
dispozitive periferice de calculator, dispozitive
periferice pentru reproducerea de date,
dispozitive poartă de zgomot, dispozitive
portabile de traducere, dispozitive portabile de
navigare, dispozitive portabile de urmărire a
activității, dispozitive prin satelit, dispozitive
programabile de control, dispozitive senzoriale
digitale, dispozitive și aparate cinematografice,
dispozitive și echipament de salvare, dispozitive
și instrumente de cântărit pentru unități de
măsură standard, dispozitive și suporturi pentru
stocarea de date, dispozitive telemetrice pentru
aplicații pentru motoare, dispozitive telemetrice
pentru vehicule cu motor, dispozitive telescopice
de ochire pentru tir cu arcul, dispozitive
totalizatoare, dispozitive totalizatoare (aparate
de numărare), dispozitive video de monitorizare
a bebelușilor, dispozitivie cititoare de carduri
magnetice codificate, aparate pentru distilare
de uz științific, distilatoare pentru experimente
de laborator, distribuitoare automate de bilete,
distribuitoare de bilete, distribuitoare de circuite,
distribuitoare de energie electrică, distribuitoare
electrice, distribuitoare electronice de tichete
pentru parcare, distribuitoare pentru amplificarea
semnalelor (hub-uri) în rețelele informatice,
dulapuri de distribuție (electricitate), tablouri
de distribuție (electricitate), divizoare de putere
(electrice), divizoare de semnale, divizoare
de tensiune, divizoare electronice de semnal
pentru microfoane, documente informatice în
format electronic, dongle de interfață multimedia
de înaltă definiție, dopuri antipraf pentru
jacuri de căști audio, dopuri antipraf pentru
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porturi de încărcare, dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, dopuri pentru flacoane, doze
de redare pentru aparate de telecomunicații,
doze electronice de redare (pickup) pentru
chitare și basuri, doze pentru chitare,
doze pentru instrumente muzicale electrice,
dozimetre, dozimetre pentru radiație, drivere
led, drivere pentru dispozitive, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
dulapuri adaptate pentru calculatoare, dulapuri
de distribuție electrice, dulapuri de distribuț
ie (electricitate), duplexoare, duplicatoare de
disc fix, dușuri de urgență, duze pentru
furtunuri de pompieri, dvd playere, dvd playere
portabile, dvd-uri, dvd-uri fără conținut, dvd-uri
inscriptibile fără conținut, dvd-uri preînregistrate
cu jocuri, dvd-uri preînregistrate cu muzică,
dvd-uri preinregistrate, dvd-uri pre-înregistrate
pentru exerciții, dvd-uri pre-înregistrate pentru
fitness, dvd-uri interactive, echere (instrumente
de măsurare), echere pentru măsurare,
echere reglabile (instrumente de măsură),
echipament audio purtabil, echipament de
comunicație punct-la-punct, echipament de
karaoke, echipament de navigație, busole,
echipament de prelucrare a semnalelor,
echipament de siguranță pentru stingerea
incendiilor din pă duri, echipament laser
pentru scopuri nemedicale, echipament pentru
scufundări, echipament radio pentru controlul
traficului aerian, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
echipament și îmbrăcăminte reflectorizante
pentru prevenirea accidentelor, echipament
stereoscopic pentru vizualizare 3d, echipamente
audio pentru automobile, echipamente de afișaj
cu plasmă,
echipamente de audio portabile, echipamente de
avertizare în caz de urgen ță pentru autostrăzi,
echipamente de comunicare, echipamente
de instruire pentru folosirea scaunului de
catapultare, echipamente de laborator optice,
echipamente de prelucrare a vocii, echipamente
de procesare a semnalelor digitale, echipamente
de procesare a datelor, echipamente de
procesare a textelor, echipamente de protecț
ie și siguranță, echipamente de radiodifuziune,
echipamente de siguranță pentru prevenirea
căderii, echipamente de telecomunicații,
echipamente de telefonie prin calculator,
echipamente de testare pentru aparate
electronice, echipamente de transmisie și
recepție fără fir, echipamente de verificare
în timpul zborului, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
echipamente electrice pentru modificarea

genetică a celulelor pentru scopuri de
cercetare, echipamente electrice și electronice
de supraveghere video, echipamente electronice
pentru prelucrarea informațiilor, echipamente
endoscopice de uz industrial, echipamente
fotografice, echipamente gonflabile de salvare,
echipamente paging, echipamente pentru
audioconferințe, echipamente pentru colectarea
de date, echipamente pentru comunicarea
de date, echipamente pentru controlul
traficului aerian, echipamente pentru controlul
parametrilor de zbor, echipamente pentru efecte
muzicale electrice și electronice, echipamente
pentru înregistrări audio, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente pentru
stingerea automată a incendiilor, echipamente
pentru testarea și calibrarea componentelor
de calculator, echipamente pentru utilizarea
fără mâini a telefoanelor mobile, echipamente
și instrumente de control (supervizare),
echipamente și instrumente de salvare,
echipamente video, economizoare de ecran
descărcabile pentru calculatoare, economizoare
de ecran descărcabile pentru telefoane,
ecosonde radio, ecrane, ecrane cu cristale
lichide (lcd) pentru sisteme home cinema,
ecrane cu diode emițătoare de lumină, ecrane
de afișaj cu leduri (led), ecrane de afișare,
ecrane de afișare cu cristale lichide, ecrane
de afișare video care se poartă în combinație
cu hainele, ecrane de computer, ecrane de
intensificare pentru pelicule cu raze x, ecrane
de proiecție, ecrane de proiecție pentru filme
artistice, ecrane de televizor, ecrane electronice
tactile, ecrane faciale, cu excepția celor
de uz medical, ecrane faciale de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
ecrane fluorescente, ecrane (fotografie), ecrane
holografice, ecrane interactive cu imagini
grafice, ecrane lcd de dimensiuni mari, ecrane
optice pentru vizualizare, ecrane pentru filme
cinematografice, ecrane plate flexibile pentru
calculatoare, ecrane radiologice de uz industrial,
ecrane tactile, ecrane tactile (electronice),
ecrane tactile pentru computere, ecrane video,
editor html, egalizatoare (aparate audio),
egalizatoare grafice, conductoare electrice,
racorduri electrice, electrolizoare (celule
electrolitice), electromagneți, electromagneți
pentru demaroare, electrozi, electrozi de celule
de combustibil, electrozi destinați utilizării
în laboratoare de cercetare, electrozi din
grafit, electrozi ph, elemente de acționare
liniare (electrice), elemente de actionare
piezoelectrice, elemente de cuplare din fibră
optică, elemente pentru protecția abdomenului
contra vătămărilor, altele decât cele pentru
costume sportive sau decât cele adaptate
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pentru anumite activități sportive, elemente
semiconductoare, emițătoare, emițătoare audio,
emițătoare de radiodifuziune, emițătoare de
semnale de alarmă, emiță toare de semnale
electronice, emițătoare de televiziune prin
cablu, emițătoare de televiziune, emițătoare
digitale, emițătoare electrice, emițătoare
optice, emiță toare pentru emiterea de
semnale de avarie, emițătoare-receptoare,
emițătoare și receptoare wireless, emițătoare
(telecomunicații), emoticoane descărcabile,
emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, epidiascoape, eprubete, ergometre,
etaloane de măsura a lungimii, etichete
autocolante (magnetice), etichete care conțin
informații înregistrate sau codificate magnetic,
etichete care con țin informații înregistrate
sau codificate optic, etichete care conțin
informații înregistrate sau codificate electronic,
etichete codificate autoadezive, etichete cu
cipuri rfid integrate, etichete cu coduri scanabile,
etichete de identificare (codificate), etichete
de identificare (care pot fi citite de aparate),
etichete electronice, etichete electronice de
siguranță, etichete electronice pentru mărfuri,
etichete indicatoare de temperatură, cu
excepția celor pentru uz medical, etichete
magnetice de identificare, etichete pentru
coduri de bare, codate, etichete pentru
identificarea cablurilor electrice, etichete pentru
identificarea conductoarelor electrice, etichete
pentru identificarea firelor electrice, etiloteste,
etuiuri adaptate pentru lentile de contact, etuiuri
de binoclu, etuiuri de lentile de contact cu funcție
de curățare încorporată, etuiuri de ochelari,
etuiuri de transport pentru playere audio, etuiuri
pentru discuri dure multimedia, etuiuri pentru
dispozitive de stocare de muzică, etuiuri pentru
media playere portabile, etuiuri pentru ochelari
de soare, etuiuri pentru ochelari fără brațe,
etuiuri pentru telefoane mobile, etuiuri pentru
telefoanele celulare, excitatoare electrostatice,
expansoare audio, exponometre, extensometre,
extinctoare, facle de semnalizare pentru
autostradă, fanioane de avertizare, fascicule de
cabluri electrice, fascicule în formă de pană
ale mirei de reglaj, faxuri, fazmetre, felicitări
electronice descărcabile pentru a fi trimise
prin poșta, aparate de fermentare (aparate de
laborator), aparate de fermentat (aparate de
laborator), fete pentru telefoane celulare, fibră
optică, cabluri de fibră optică, fibre optice, fibre
optice (filamente conductoare de lumină), fibre
optice monomodale pentru pătrarea polarizării
luminii, fibre optice non-liniare, fibre optice
schimbate prin dispersie, fibre pentru transmisia
de sunete și imagini, fibroscoape, altele decât
cele de uz medical, filamente conducătoare de

lumină, filamente conductoare de lumină (fibre
optice), filamente magnetice, film cinematografic
preînregistrat, film holografic, film pentru
separarea culorilor, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme diapozitive expuse, filme expuse, filme
fotografice impresionate, filme fotosensibile
(expuse), filme pentru înregistrarea sunetelor,
filme radiografice expuse, altele decât cele de
uz medical, filme reprografice (fotosensibile)
(expuse), filme roentgen (altele decât cele de
uz medical), filme roentgen (expuse), filme
sensibile expuse, filme sensibilizate expuse,
filme video, filtre acustice din pânză, pentru
aparate radio, filtre anti-reflex pentru ecrane de
calculator, filtre anti-reflex pentru televizoare,
filtre anti-reflex pentru ecrane de televizor și
calculator, filtre audio (crossovere) electronice,
filtre color pentru ecrane cu cristale lichide
(lcd), filtre de inductanță și capacitanță, filtre
de lumină pentru camere, filtre de microunde,
filtre de obiective (pentru camere), filtre de
polarizare, filtre de radiofrecvențe, filtre de
reflecție, filtre de unde acustice de suprafață,
filtre electrice, filtre electrice (pentru purificarea
gazelor), filtre infraroșu, filtre magnetice, filtre
optice, filtre optice de sticlă, filtre optice pentru
ecrane, filtre optice pentru panou de afișare
cu plasmă, filtre pentru antene, filtre pentru
aparate de fotografiat, filtre pentru camere
obscure, filtre pentru corectarea orei, filtre
pentru dispozitive optice, filtre pentru ecrane
de afișare, filtre pentru ecrane de afișare
adaptate pentru utilizarea la calculatoare tabletă,
filtre pentru ecrane de afișare adaptate pentru
utilizarea la televizoare, filtre pentru ecrane de
afișare adaptate pentru utilizarea la ecrane de
calculator, filtre pentru ecrane de calculator, filtre
pentru ecrane de calculator și televizoare, filtre
pentru ecrane de televizor, filtre pentru laborator,
filtre pentru măști respiratorii, filtre pentru măști
respiratorii (non-medical), filtre pentru monitorul
calculatorului, filtre pentru raze ultraviolete
folosite la fotografie, filtre pentru sânge și
componente ale sângelui pentru experimente de
laborator, filtre pentru suprimarea interferențelor
radio, filtre pentru televizoare, filtre pentru
zgomot, filtre ultraviolete, altele decât cele de uz
medical, filtre uv pentru aparate de fotografiat
digitale, fiole de laborator, fiole de uz științific,
fire de alimentare cu energie electrică, fire
de aprindere, fire de cupru (izolate), fire de
identificare pentru fire electrice, fire de rezistență
electrică, fire de telefon, fire de telegraf, fire de
termostat, fire electrice, fire electrice acoperite
cu plastic, fire (electrice) din aliaje metalice,
fire electrice izolate, fire electrice rezistente la
căldură, fire magnetice, fire metalice (electrice),
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fire metalice pentru rezistențe, fire neizolate,
fire pentru siguranțe, fire telefonice magnetice,
fire termocuplu, firme de neon, firme luminate,
firme luminoase, firme mecanice, firme metalice
(electrice), firme metalice (luminoase), firme
metalice (mecanice), firmware, firmware pentru
periferice de calculatoare, firmware și drivere
pentru dispozitive, firmware și software pentru
țigări electronice, fișe banană, fișe de conectare
(electricitate), fiș e de conectare rotunde, fișe
de curent, fișiere cu imagini descărcabile,
fișiere cu muzică descărcabile, fișiere de date
înregistrate, fișiere digitale (podcast), fișiere
multimedia descărcabile, flacoane cu pipetă,
fluiere de semnalizare, fluiere (dispozitive de
avertizare), fluiere electronice pentru dresaj
de porumbei, fluiere pentru chemarea câinilor,
fluiere pentru dresaj de porumbei, fluiere pentru
sport, fluometre, fluorimetre, îmbrăcăminte de
protecție împotriva focului, folii de protecție
adaptate pentru ecrane de calculatoare, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru lentilele
telefoanelor inteligente, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente, folii
de protecție pentru tablete, fonografe, fonografe
electrice, fonografe pentru discuri de gramofon,
fonomotoare electrice, fonturi de imprimare care
pot fi descărcate prin intermediul transmisiei
electronice, fonturi descărcabile, fotocelule,
fotocelule folosite împreună cu corpuri de
iluminat de siguranță, fotocopiatoare, fotodiode,
suporturi cu trei picioare pentru aparate foc,
fotografii digitale descă rcabile, fotometre,
fotometre electronice, fotomicroscoape,
fotomultiplicatoare, fotopotențiometre,
fotorezistoare, fototuburi, frânghii de siguranță
pentru protecț ie împotriva căzăturilor,
frecvențmetre, furtun de stingere a incendiilor,
gabarite (instrumente de măsură), gadgeturi
la purtător (dispozitive periferice pentru
calculatoare), găleți pentru stingerea incendiilor,
galvanometre, garduri electrificate, garnituri
de etanșare cu protecție cablu, gazometre
(instrumente de m ăsură), gazometre rotative,
geamanduri de marcare, geamanduri de
marcare și semnalizare, geamanduri de
semnalizare, geci de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, generatoare
cu ceas pentru calculatoare, generatoare de
aer și de gaz pentru experimente științifice
de laborator, generatoare de câmp magnetic,
altele decât cele pentru uz medical, generatoare
de coduri temporale, generatoare de date
temporale, generatoare de funcții, generatoare
de funcții prin sinteză digitală, generatoare
de gaz folosite în laborator, generatoare de
particule, generatoare de semnal, generatoare

de sincronizare, generatoare electronice de
numere, generatoare pentru temporizare, genți
adaptate pentru laptopuri, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
genți adaptate special pentru proiectoare, genți
de transport pentru calculatoare portabile, genți
pentru aparate de fotografiat, genti pentru
dispozitive de navigare prin satelit, genti pentru
playere media digitale, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genți sport adaptate (echipate) pentru a
transporta căști de protecție, genunchiere
pentru muncitori, ghiduri de pregătire în format
electronic, ghiduri de undă, ghiduri de undă
(electronice), ghiduri de undă pentru transmisia
de raze de putere mare, ghiduri optice
de unde, girocompase, girometre, giroscoape,
giroscoape pentru stabilizare, giroscoape
vibratoare piezo-electrice, goniometre, graf-
plottere, grafic ă digitală (software descărcabil),
gramofoane, gravimetre, greutăți, greutăți de
calibrare, greutăți pentru cântare, greutăți pentru
scufundări, grile de baterii de acumulatoare,
aparate de măsurat grosimea pielii prelucrate,
grupuri de baterii auxiliare, hamuri de salvare,
hard discuri pentru calculatoare fără conținut,
hardware conectabil prin magistrală serială
universală (usb), hardware de calculator folosit
la ingineria de software asistată de calculator,
hardware de calculator pentru telecomunicații,
hardware de calculator pentru culegerea de date
de localizare, hardware de calculator pentru
compilare de date de localizare, hardware
de calculator pentru transmisia de date
de localizare, hardware de calculator pentru
prelucrare de date de localizare, hardware
de calculator pentru diseminarea datelor de
localizare, hardware de calculator pentru
controlul iluminatului, hardware de calculator
pentru direcționarea semnalelor audio, video și
digitale, hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, hardware de
calculator pentru accesare și transmisie de
date la distanță, hardware de calculator pentru
realitate augmentată, hardware de stocare
în rețea (nas), hardware ethernet, hardware
pentru calculator, hardware pentru comunicarea
de date, hardware pentru jocuri și jocuri de
noroc, hardware pentru lan (rețea locală de
operare), hardware pentru procesarea de plăți
electronice către și de la alții, hardware pentru
realitate virtuală, hardware pentru rețele de
calculatoare, hardware pentru server de acces
la rețea, hardware pentru sisteme electronice
de asistență la condus, hardware pentru
urmărirea comportamentului șoferilor, hărţi
descărcabile, hărți digitale pe suport informatic,
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hărți electronice care pot fi descărcate,
hărți rutiere descă rcabile, hârtie electronică
(dispozitive de afișaj), hidrometre, hidrometre
pentru mă surarea densității soluțiilor acide,
higrometre, hodometre, holograme, holograme
pentru certificarea produselor autentice, hote de
laborator cu flux laminar, hote de tiraj folosite în
laborator, hub-uri pentru automatizarea caselor,
hub-uri pentru imprimante, huse adaptate pentru
aparate de fotografiat, huse adaptate pentru
binocluri, huse adaptate pentru calculatoare,
huse (adaptate) pentru calculatoare, huse
adaptate pentru calculatoare netbook, huse
adaptate pentru calculatoare notebook, huse
cu clapetă pentru smartphone-uri, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, huse de
protecție pentru cititoare de cărți electronice,
huse de protecție pentru asistenți personali
digitali (pda-uri), huse de protecție pentru playere
mp3, huse de tip flip pentru telefoane mobile,
huse de videocamere, huse din hârtie pentru
receptoare de telefon, huse din piele pentru
tablete, huse din piele pentru telefoane mobile,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
huse pentru agende electronice, huse pentru
aparate cinematografice, huse pentru aparate
de fotografiat, huse pentru aparate optice, huse
pentru aparatură de citire a fișierelor în format
mp3, huse pentru asistenți digitali personali
(pda-uri), huse pentru calculatoare tabletă, huse
pentru calculatoare de tip laptop, huse pentru
calculatoare de buzunar, huse pentru casete
video, huse pentru cd-playere, huse pentru cd-
uri, huse pentru discuri de calculator, huse
pentru dispozitive digitale de ajutor personal,
huse pentru dispozitive de stocare de date,
huse pentru dvd playere, huse pentru laptopuri,
huse pentru pagere, huse pentru protejarea
calculatorului de praf, huse pentru receptoare
de telefon, huse pentru tablete, huse pentru
tastaturi de calculator, huse pentru telefoane,
huse pentru telefoane inteligente, huse pentru
telefoane mobile, din pânză sau material
textil, huse pentru telefoane (special adaptate),
huse speciale pentru aparate și echipamente
fotografice, ieșiri pentru televizoare, imagini
grafice descărcabile pentru telefoane mobile,
imagini holografice, îmbrăcăminte anti-glonț,
îmbrăcăminte de protecție împotriva focului,
îmbrăcăminte de protecție pentru lucru (pentru
protecție împotriva accidentelor sau lezionării),
îmbrăcăminte de protecție contra accidentelor,
radiaț iilor și focului, îmbrăcăminte de protecție
contra accidentelor, iradierii și incendiilor,
îmbrăcăminte de protecție confecționată din
materiale antiglonț, îmbrăcăminte de protecție
pentru prevenirea accidentelor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva accidentelor sau

vătămărilor, îmbrăcăminte de protecție
contra substanțelor chimice, îmbrăcăminte
de protecție antiradiații, îmbrăcăminte de
protecție împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva pericolelor biologice,
îmbrăcăminte de salvare (echipament plutitor),
îmbrăcăminte de siguranță de mare vizibilitate,
îmbrăcăminte ignifugă, îmbrăcăminte pentru
protecția împotriva focului, îmbrăcăminte
reflectorizantă pentru prevenirea accidentelor,
îmbrăcăminte specială pentru laborator,
imprimante, imprimante color, imprimante
color cu jet de cerneală, imprimante color
cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante color
digitale, imprimante color digitale pentru
documente, imprimante color pentru documente,
imprimante cu filme cu developare uscată,
imprimante cu ieșire integrată, imprimante
cu imprimare prin impact, imprimante cu
jet de cerneală, imprimante cu jet de
cerneală pentru documente, imprimante cu
laser pentru filme uscate, imprimante cu porturi
la comun, imprimante cu roată margaretă,
imprimante de bilete, imprimante de cd-
uri pentru casă sau birou, imprimante de
documente pentru calculatoare, imprimante făr
ă impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante laser cu developare uscată,
generatoare de imagini, imprimante laser
pentru documente, imprimante matriciale,
imprimante multifuncționale (mfp), imprimante
optice, imprimante pentru calculator, imprimante
portabile fără fir de utilizat cu laptopuri și
dispozitive mobile, imprimante portabile fără
fir pentru utilizare cu laptopuri și dispozitive
mobile, imprimante scaner, imprimante termice,
imprimante tip plotter, imprimante video,
imprimante xerox, incaltaminte de protectie
impotriva incendiilor, încălță minte de protecție
pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor,
încălțăminte de protecție (împotriva accidentelor
sau vătămării), încălțăminte de protecție
contra accidentelor, iradierii și incendiilor,
încălțăminte de protecție împotriva accidentelor,
radiațiilor și focului, încălțăminte de protecție
împotriva accidentelor și a rănilor, înc
ălțăminte de protecție, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor și focului,
încălțăminte de protecție împotriva pericolelor
biologice, încălțăminte de protecție împotriva
deversărilor de substanțe chimice, încălțăminte
de protecție împotriva iradierii, încălțăminte
de protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, incaltaminte impotriva accidentelor,
încălțăminte industrială de protecție, aparate
pentru încărcarea acumulatoarelor electrice,
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incarcatoare, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
încărcătoare de baterii pentru calculatoare
tabletă, încărcătoare de baterii pentru laptop-
uri, încărcă toare de baterii pentru aparate de
jocuri video pentru acasă, încărcătoare de rețele
de alimentare, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru articole electronice pentru fumători,
încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatură, încărcătoare pentru bateriile
țigărilor electronice, încărcătoare pentru joystick-
uri, încărcătoare pentru mașini electrice,
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru țigarete electronice,
încărcătoare pentru vaporizatoare, încărcătoare
pentru vehicule, încărcătoare portabile,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
încă rcătoare usb, încărcătoare usb adaptate
pentru priza brichetei auto, încărcătoare usb
pentru țigările electronice, închizătoare electrice
pentru vehicule, inclinometre, incubatoare de
laborator, incubatoare de laborator (altele decât
cele pentru uz medical), incubatoare de laborator
cu umiditate constantă, incubatoare de laborator
cu temperatură constantă, incubatoare pentru
culturi de bacterii, incuietori biometrice, încuietori
controlate prin radiofrecvență, încuietori cu
combinații (metalice) (electrice), nemetalice
încuietori cu combinații (electrice), încuietori
de u și cu amprentă, încuietori de
uși electronice, încuietori digitale pentru
uși, încuietori electrice, încuietori (electrice)
cu alarme, încuietori electrice cu cifru
mecanic, încuietori electrice pentru vehicule
cu motor, incuietori electromecanice, încuietori
electronice, încuietori electronice cu amprentă,
încuietori electronice pentru uși, încuietori fără
fir, încuietori inteligente, încuietori inteligente
pentru uși, încuietori mecanice cu mecanism
electric, încuietori nemetalice cu mecanism
electric, indicatoare ale nivelului de apă,
indicatoare ale nivelului de apă pentru vehicule,
indicatoare automate de altitudine, indicatoare
automate pentru presiune joasă în pneuri,
indicatoare cu lumină de neon folosite la circuite
electrice, indicatoare de cantitate, indicatoare
de cuplu digitale, indicatoare de electricitate,
indicatoare de faz ă, indicatoare de frecvență,
indicatoare de ieșire iluminate, indicatoare
de nivel, indicatoare de nivel de benzină,
indicatoare de nivel de carburant, indicatoare
de nivel de combustibil, indicatoare de nivel
de combustibil pentru vehicule, indicatoare de
nivel (nivele cu bulă de aer), indicatoare de
nivel pentru ulei, indicatoare de nivel pentru
vehicule, indicatoare de nivel pentru ulei pentru

vehicule, indicatoare de pierderi de electricitate,
indicatoare de presiune a gazelor, indicatoare de
sarcină, indicatoare de siguranță, indicatoare de
siguranță (luminoase), indicatoare de siguranță
(mecanice), indicatoare de temperatură a
gazelor de evacuare, indicatoare de tip
pointer electronice emițătoare de lumină,
indicatoare de viteză, indicatoare de viteză
pentru vehicule, indicatoare digitale, indicatoare
digitale electronice, indicatoare direcționale
(luminoase sau mecanice), indicatoare electrice,
indicatoare iluminate, indicatoare laser tip
pointer, indicatoare luminoase, indicatoare
luminoase tip pointer, indicatoare pentru
citirea nivelului de lichide la distanță,
indicatoare pentru siguranțe fuzibile, indicatoare
pentru temperatura apei, indicatoare rutiere
din metal (luminoase), indicatoare rutiere
din metal (mecanice), indicatoare rutiere
luminoase, indicatoare rutiere, luminoase sau
mecanice, indicatoare rutiere (mecanice),
indicatoare rutiere (nemetalice) (luminoase),
indicatoare rutiere (nemetalice) (mecanice),
indicatoare termosensibile de identificare,
indicatori de sarcină admisibilă, inductoare,
inductoare electrice, inductoare electronice,
indus (electricitate), induși pentru aparate
electrice, inele adaptoare pentru atașarea
de obiective la aparate de fotografiat, inele
adaptoare pentru atașarea obiectivelor la
aparatele foto, inele de calibrare, inele
inteligente, inele luminoase pentru selfie,
pentru telefoane inteligente, informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, injectoare
de cromatografie lichidă pentru uz științific,
aparate pentru înregistrarea distanțelor, aparate
pentru înregistrarea sunetelor, înregistrări audio,
înregistrări de clipuri muzicale, înregistrări
de sunet, înregistră ri digitale, înregistrări
magnetice, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale, înregistrări muzicale audio care
pot fi descărcate, înregistrări muzicale
sub formă de discuri, înregistrări sonore
descărcabile, înregistrări video, înregistrări
video, descă rcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, înregistratoare de cd-
uri, înregistratoare de presiune, înregistratoare
grafice, inscriptoare de discuri compacte,
inscriptoare dvd, insigne magnetice, instalații
automate de control al accesului, instalații
de alarmă, instalații de bandă largă, instalații
de cabluri electrice, instalații de comunicații
electronice, instalații de control (electrice),
instalații de echilibrare, instalații de probe pentru
ajustarea manometrelor, instalații electrice
antifurt, instalații electrice de control al
accesului, instalații electrice pentru controlul
de la distanță al operațiilor industriale,
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instalații electrice pentru controlul debitului,
instalații fotovoltaice pentru producerea de
electricitate (centrale fotovoltaice), instalații
laser, altele decât cele pentru uz medical,
instalații pentru difuzoare, instalații pentru
radar, instalații pentru tomografie, altele
decât pentru uz medical, instalații telefonice
pentru automobile, instrucțiuni de operare
și utilizare stocate în format digital pentru
calculatoare și software de calculator, îndeosebi
pe dischete sau cd-rom-uri, instrument de
laborator pentru detectarea patogenilor și
toxinelor într-un eșantion biologic utilizat pentru
cercetare, instrumente cartografice, instrumente
cosmografice, instrumente cromatografice
pentru uz științific sau de laborator, instrumente
cu cadran pentru măsurarea devierilor de
la standard, instrumente de analiză de uz
fotogrammetric, instrumente de calibrare a
tirului (aparate de aliniere pentru cătări ale
armelor de foc), instrumente de control
al temperaturii (termostate), instrumente de
diagnostic pentru uz în domeniul științific,
instrumente de disecție pentru uz științific
și cercetare, instrumente de identificare a
sunetelor, instrumente de laborator (altele decât
cele în scopuri medicale), instrumente de marcat
tivul, instrumente de măsură a coordonatelor,
instrumente de măsură a vidului, instrumente
de măsură automate, instrumente de măsură
pentru grosime, instrumente de măsură pentru
umiditatea solului, instrumente de măsură pentru
refrigerare, instrumente de măsură ultrasonice
pentru grosime, instrumente de măsurare,
instrumente de măsurare a parametrilor calitativi
ai laptelui, instrumente de măsurare a uneltelor,
instrumente de măsurare a radioactivității,
instrumente de măsurare a înălțimii, instrumente
de măsurat grosimea mânerelor, instrumente de
măsurat racorduri, instrumente de microtitrare
(altele decât cele de uz medical), instrumente
de monitorizare, instrumente de navigație,
instrumente de navigație electrice, instrumente
de navigație inerțială, instrumente de nivelare,
instrumente de observație, instrumente de
telecomunicații utilizate în cadrul reț elelor radio
celulare, instrumente de transmisie fără fir
de înaltă frecvență, instrumente electronice de
control al proceselor, instrumente electronice
de control al sincronizării, instrumente
electronice de control, instrumente fotografice de
topografie, instrumente matematice, instrumente
meteorologice, instrumente optice care conțin
oculare, instrumente optice de măsurare,
instrumente pentru analizarea fotografiilor,
instrumente pentru controlul temperaturii,
instrumente pentru controlul proceselor
(electrice), instrumente pentru demagnetizarea

capetelor, instrumente pentru detectarea
traficului, instrumente pentru dezvoltarea de
software de calculator, instrumente pentru
distribuirea curentului electric, instrumente
pentru emisia prin satelit, instrumente
pentru examinarea datelor fizice, instrumente
pentru împerecherea anvelopelor, instrumente
pentru imunocolorare de uz în domeniul
științ ific, instrumente pentru indicarea
direcțiilor, instrumente pentru înregistrarea
activit ății cardiace (cu scopuri științifice),
instrumente pentru karaoke, instrumente pentru
măsurarea nivelului lichidelor, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), instrumente pentru măsurarea
greutății, instrumente pentru măsurarea
distanțelor și dimensiunilor, instrumente
pentru măsurarea vitezei, instrumente pentru
măsurarea temperaturii, instrumente pentru
măsurarea gravitaț iei, instrumente pentru
măsurarea electricității, instrumente pentru
monitorizarea traficului, instrumente pentru
producerea de fotografii, instrumente pentru
reacția de polimerizare în lanț (pcr) cantitativă
pentru uz științific, instrumente pentru reacția
de polimerizare în lanț (pcr) în timp
real pentru uz științific, instrumente pentru
reducerea zgomotului în sisteme pentru
înregistrarea de semnale audio, instrumente
pentru testarea metalelor, instrumente pentru
testarea sondelor, instrumente pentru testarea
circuitelor, instrumente pentru verificarea vitezei,
instrumente pentru verificarea caracterelor,
instrumente portabile de măsurat praf ultrafin,
instrumente ș i aparate de măsurat, instrumente
și aparate electronice de navigație și
localizare, instrumente și mașini de măsurare
a filetelor, instrumente și mașini pentru
testarea materialelor, instrumente topografice,
intensificatoare electroacustice, intensificatori
de imagine, interferometre, interfețe audio,
interfețe de acces pentru rețele cu circuit
privat, interfețe de computer, interfețe electronice
pentru platforme de simulatoare de mișcare,
interfețe (informatică), interfețe pentru bare
colectoare, interfețe pentru detectoare, interfețe
seriale pentru ecrane (dsi), interfoane, interfoane
cu afișaj video, interfoane de urgență portabile,
întrerupătoare, întrerupă toare automate în
miniatură, întrerupătoare cu ceas, întrerupătoare
cu limită cu camă rotativă, întrerupătoare
cu rezistență reglabilă, întrerupătoare de
circuit, întrerupă toare de circuite electrice,
întrerupătoare de curent, întrerupătoare de
curent electric, întrerupătoare de energie
electrică (comutatoare), întrerupătoare de
lumină, întrerupătoare de nivel de lichide,
întrerupătoare de sfârșit de cursă, întrerupătoare
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de uz casnic (electrice), întrerupătoare
diferențiale, întrerupătoare electrice de lumin ă,
întrerupătoare electrice cu buton, întrerupătoare
pentru lămpi electrice, întrerupă toare tactile,
întrerupătoare tactile electronice, întrerupătoare
tactile (electrice), întrerupătoare termice,
întreținere de software, învelișuri de identificare
pentru fire electrice, învelișuri pentru cabluri
electrice, învelișuri pentru fire electrice,
învelișuri pentru termocupluri, invertoare cc/ca,
invertoare de frecvență (electronice), invertoare
(electricitate), invertoare fotovoltaice, invertoare
pentru alimentarea cu energie, jetoane de
securitate (dispozitive de criptare), aparate
declanșate prin introducerea mecanismelor,
jocuri de calculator descărcabile, jocuri de
cazinou interactive furnizate prin intermediul
unui calculator sau al unei platforme mobile,
jocuri de noroc pe calculator, programe pentru
jocuri pe computer înregistrate, jocuri video
(jocuri de calculator) sub formă de programe
de calculator înregistrate pe suporturi de
date, jocuri video pe discuri (software de
calculator), jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), joje, joncțiuni de cablu
(electrice), joncț iuni de cablu pentru cabluri
electrice, joystick-uri pentru calculator, joystick-
uri pentru calculatoare, nu pentru jocuri video,
joystickuri adaptate pentru telefoane inteligente,
jurnale personale electronice, kilometraje pentru
vehicule, lacăte cu amprentă digitală, lacăte
(electrice) pentru biciclete, lacăte electronice,
lacăte inteligente, lactometre, lame cu biocip
(sisteme microarray), lame de microscop,
cutii pentru lame de microscop, lamele de
incubație de uz științific și de laborator, lamele
magnetice pentru utilizare în laborator, lămpi de
avertizare avarie, lămpi de avertizare (jaloane
de siguranță), lămpi de avertizare pentru
vehicule, lămpi de avertizare pentru panoul de
bord, lămpi de avertizare rutieră, lă mpi de
blitz, lămpi de semnalizare, lămpi folosite ca
balize de avertisment, lămpi indicatoare pentru
tablouri de distribuție, lămpi pentru balize, lămpi
pentru camere obscure (fotografie), lămpi pentru
camere obscure, lămpi stroboscopice (balize
de avertisment), lansatoare de cablu pentru
siguranță și salvare, lanț de diode, lanternă de
semnalizare cu laser pentru salvare, lanternă
magică, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, lănțișoare pentru ochelari de soare,
lănțișoare pentru ochelari fără brațe, lanțuri
pentru măsurători topografice, lanțuri pentru
ochelari și pentru ochelari de soare, laptopuri,
laptopuri convertibile, laptopuri hibride, lasere,
lasere, altele decât cele de uz medical, lasere
cu semiconductoare, lasere de uz în domeniul
științific, lasere de uz industrial,

lasere folosite în scopuri nemedicinale, lasere
utilizate pentru măsurare, lcd (ecrane cu cristale
lichide), lentile, lentile antireflex, lentile brute,
lentile corectoare (optică), lentile de contact,
lentile de contact colorate, lentile de contact
cosmetice, cutii pentru lentile de contact, lentile
de schimb pentru ochelari, lentile de soare
cu clips magnetic, lentile din material plastic,
lentile fără dioptrii pentru corectarea vederii,
lentile fotografice, lentile interschimbabile, lentile
oftalmice de sticlă, lentile oftalmologice, lentile
optice, lentile optice brute, lentile optice
pentru cătări, lentile optice pentru ochelarii
de soare, lentile pentru film, lentile pentru
focalizare destinate aparatelor de fotografiat,
lentile pentru mărit, lentile pentru măști de
protecție pentru față, lentile pentru ochelari,
lentile pentru ochelari de soare, lentile pentru
ochelari de vedere, lentile pentru ochelarii, lentile
pentru proiectarea diapozitivelor, lentile pentru
proiectoare, lentile pentru selfie-uri, lere pentru
bujii, limitatoare de curent, limitatoare de curent
pentru corpuri electrice de iluminat, limitatoare
de semnal, limitatoare de temperatură pentru
mașini, limitatoare (electricitate), limitatori de
supratensiune, limitatori de tensiune, lingouri sub
formă de substraturi pregătite pentru fabricarea
de semiconductori, linguri dozatoare, linguri
pentru ardere, linii de întârziere a semnalelor
electrice, linii de sondaj, lochuri electrice,
lochuri electronice, lochuri (instrumente de
mă surare), logger de date, lornete (binocluri
de teatru), lozuri răzuibile electronice, lumini
de avertizare (balize luminoase), lumini de
avertizare în caz de urgență, lumini de neon
(firme), lumini intermitente de siguranță, lumini
rotative (semnalizatoare), lumini stroboscopice
(lumini de avertizare), lunete, lunete de arbaletă,
lunete de pușcă cu ghinturi, lunete de vizare,
lunete de vizare pentru pu ști, lunete de vizare
(telescopice) pentru arme folosite în domeniul
naval, lunete de vizare pentru arme de foc,
lunete de vizare (telescopice) pentru arme de foc
folosite în domeniul aeronautic, lunete de vizare
(telescopice) pentru arme folosite la sol, lunete
pentru arme manevrate cu o mână, lunete pentru
puști, lunete telescopice pentru arme de foc,
lunete telescopice pentru artilerie, lupe (optică),
lupe pentru bijutieri, lupe pentru ceasornicari,
lupe textile, luxmetre, macroscoape, magistrale
de calculator, magneti, magneți, magneți de
pus pe frigider, magneți de ridicare, magneți
de ștergere, magneți de uz industrial, magneți
decorativi, magneți decorativi pentru frigider,
magneți decorativi sub formă de animale,
magne ți decorativi sub formă de numere,
magneți decorativi sub formă de litere, magneți
permanenți, magnetofoane, magnetofoane cu
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casete audio, magnetometre, magnetoscoape,
magnetroane, manechine folosite la testele de
impact, manechine pentru exerciții de prim-ajutor
(aparate de instruire), mâneci de vânt decorative
pentru indicarea direcției vântului, manometre,
manometre cu ionizare, manometre cu vibrații,
manometre de înaltă presiune, manometre de
suprapresiune,
manometre pentru măsurarea presiunii
anvelopelor, manșoane de cuplare electrică,
manșoane de legătură (electrice), manșoane
de legătură (optice), manșoane de legă tură
pentru cabluri electrice, manșoane de legătură
pentru fibre optice, manșoane flexibile pentru
cabluri electrice, manșoane flexibile pentru
conductori electrici, manș oane pentru cablurile
cu fibră optică, manuale cu instrucțiuni în
format electronic, manuale de instruire în format
electronic, manuale de pregătire sub formă
de programe de calculator, mănunchiuri de
cabluri, mănuși de latex de unică folosință
pentru laborator, mănuși de plastic de unică
folosință pentru laborator, mănuși de protecție
împotriva accidentelor sau vătămărilor, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, mă nuși de scafandru, mănuși de
unică folosință pentru laborator, mănuși de uz
industrial pentru protecție împotriva vătămărilor,
mănuși de uz industrial pentru protecție contra
razelor x, mănuși dotate cu senzori, mănuși
rezistente la foc, marcaje de identificare a
cablurilor pentru cabluri electrice, marcaje pentru
identificarea frecvenței radio (rfid), masere
(amplificatoare de microunde), mașini automate
de încasare, mașini automate de sortat bani,
mașini automate de sortat și numărat bani,
mașini contabile, mașini de birou cu cartele
perforate, mașini de calcul pentru contabilitate,
mașini de controlat bilete electronice, mașini
de copiere xerografice, mașini de developare
a filmelor cinematografice, mașini de facturat,
ma șini de identificare devize, mașini de
măsurare a nivelului (pentru topografie), mașini
de numărat sau sortat monede, mașini de
numărat și sortat bani, mașini de testare
a anduranței, mașini de testare a betonului,
mașini de testare pentru plastic, maș ini
de verificare a calității cimentului, mașini de
verificare a cherestelei, mașini de verificare
pentru textile, mașini de votat, mașini electronice
pentru înregistrarea operațiunilor financiare,
mașini înregistratoare de încasat, mașini pentru
calcularea prețului, mașini pentru controlul
securității razelor x, mașini pentru distribuția
energiei electrice, mașini pentru echilibrarea
roților pentru vehicule terestre, mașini pentru
reglarea geometriei roților la autovehicule,

mașini pentru ștanțarea datei și orei, mașini
pentru testarea durității metalelor, mașini pentru
testarea la compresiune a metalelor, mașini
pentru verificarea greutății, mașini și aparate de
radiocomunicație aeronautică, mașini și aparate
pentru radiobalize, măști antipoluare pentru
protecție respiratorie, măști antipraf cu purificare
de aer încorporat ă, măști cu oxigen pentru
aviație, măști de gaze, măști de oxigen, nu de
uz medical, măști de protecție a feței pentru
muncitori, măști de protecție împotriva prafului,
măști de protecție, nu de uz medical, măști de
protecție pentru muncitori, măști de protecție
pentru sudură, măști de protecție pentru căști
de protecție, măș ti de sudură, măști fotografice,
măști pentru înot, măști pentru respirație,
măști pentru scafandri, măști pentru scufundare
liberă, măști protectoare de fum (aparate
de salvare), măști protectoare pentru filtrarea
aerului, măști respiratorii, altele decât cele
pentru respirație artificială, măsură japoneză
de măsurare a volumului sub form ă de cutie
(masu), măsurător mărime deget, măsuri, măsuri
pentru băuturi spirtoase, măsuri pentru cafea,
materiale descărcabile pentru cursuri didactice,
materiale înregistrate, materiale pentru rețeaua
de electricitate (fire, cabluri), materiale video
muzicale pre-înregistrate, matrițe pentru filme,
mecanisme acț ionate cu monedă pentru porți de
parcări auto, mecanisme acționate cu monede
pentru distribuitoare automate, mecanisme
acționate prin introducerea unei monezi, pentru
televizoare, mecanisme care funcționează cu
monede, mecanisme de acționare a supapelor
(comenzi electrice), mecanisme de control al
accesului (automate), mecanisme de control
pentru indicatoare de nivel de combustibil,
mecanisme de închidere fără fir, mecanisme
electronice de blocare a caselor de bani,
mecanisme pentru aparate cu preplată, medii
care pot fi citite de calculator,
medii de stocare digitale, medii descărcabile,
medii optice de înregistrare, megafoane,
membrane acustice utilizate la aparate pentru
înregistrarea sau reproducerea sunetului,
membrane de ultrafiltrare pentru aparatură de
laborator, membrane pentru aparate științifice,
membrane pentru filtrare de uz în domeniul
știin țific, membre artificiale folosite la instructaje
medicale (material didactic), memorie flash,
memorii cu semiconductoare, memorii de
circuite integrate, memorii electronice, memorii
externe pentru telefoane celulare, memorii
nevolatile, memorii optice, memorii pentru
echipamente de procesare de date, memorii
semiconductoare, memorii tampon, memorii
usb, memorii usb (neînregistrate), memorii
volatile, mese optice, metronoame, metronoame
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electronice, microcomputere, microcalculator
stick, microcipuri, microcipuri (hardware pentru
calculatoare), microcontrolere, microcontrolere
de joasă tensiune, microdurimetre, microfilme,
microfilme (expuse), microfilme sensibile
expuse, microfișe, microfoane, microfoane
binaurale, microfoane cu difuzor fără fir,
microfoane cu difuzor fără fir, microfoane de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, microfoane
pentru aparate de jocuri video de larg consum,
microfoane (pentru aparate de telecomunicație),
microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, microfoane pentru dispozitive de
comunicație, micrometre, micrometre de
exterior, microprocesoare, microprocesoare
programabile prin software, microprocesoare
securizate, microscoape, microscoape biologice,
microscoape cu fluorescență, microscoape
cu led, microscoape cu sondă de scanare,
microscoape cu zoom, microscoape de uz
medical, microscoape electronice, microscoape
electronice cu scaner, microscoape electronice
cu transmisie, microscoape metalurgice,
microscoape pentru ateliere de lăcătușerie și
sculărie, microscoape polarizante, microscoape
stereo, microtoame, microtomuri, middleware,
middleware pentru administrarea funcțiilor
software pe dispozitive electronice, mijloace
de stocare electronice, milivoltmetre, mini-
proiectoare cu fascicule, minicalculatoare,
minicăști de urechi, miniproiectoare, mire,
mire de nivelare pentru topografie, mire de
nivelment (instrumente de topografie), mire
pentru măsurarea nivelului, mixere audio,
mixere de laborator, mixere de sunet,
mixere video, mobilier de laborator (special
adaptat), mobilier special de laborator, modele
de design grafic descărcabile, modele de
realitate virtuală, modele pentru experimente
științifice de laborator, modeme interne,
modeme pentru interfață de rețea, modemuri,
modemuri conectabile prin magistrală serială
universală (usb), modemuri cu cablu,
modemuri de comunicare, modemuri externe,
modemuri pentru calculatoare, modemuri
pentru fibră optică, modemuri pentru telefon,
modificatoare pentru caracteristicile dinamice
audio, modificatori de fază, modulatoare,
modulatoare de codificare, modulatoare
de frecvență, modulatoare de iluminare,
modulatoare de lumină, modulatoare de radio-
frecvență, module cu cipuri multiple, module
de afiș are pentru televizoare, module de
afișare pentru telefoane mobile, module de
alimentare, module de circuite integrate, module
de conectare pentru comenzi electrice, module
de control (electrice sau electronice), module
de extensie a memoriei, module de încărcare

electronice, module de intrare, module de
intrare/ieș ire digitale, module de intrare/
ieșire analogice, module de întrerupere, module
de memorie, module de monitorizare a
tensiunii, module de reglare (electrică), module
fotovoltaice, module fotovoltaice solare, module
hardware de calculator utilizate în dispozitive
electronice care folosesc internetul lucrurilor
(iot), module informatice, module redresoare,
module solare, monitoare, monitoare care se
poartă în combina ție cu hainele, monitoare
color, monitoare comerciale, monitoare cu ecran
plat, monitoare cu ecran tactil, monitoare
cu raport de aspect mare, monitoare de
afișaj pentru furnizarea unei vederi de 360
grade pentru un vehicul, monitoare de flux
de gaz, monitoare de oxigen, nu de uz
medical, monitoare electronice de temperatură,
altele decât cele pentru uz medical, monitoare
electronice de dioxid de carbon (altele decât
cele pentru uz medical), monitoare (hardware
pentru calculatoare), monitoare lcd, monitoare
led, monitoare pentru aparate de jocuri video de
larg consum, monitoare pentru aparate de jocuri
electronice portabile, monitoare pentru aparatele
de jocuri video de tip arcade, monitoare pentru
aplicarea cernelii, monitoare pentru detectoare
magnetice de metale, monitoare pentru distanța
de parcurs, monitoare pentru emisii de
praf, monitoare pentru emisiile de particule,
monitoare pentru fluxul de particule, monitoare
pentru proiectare video, monitoare pentru
respirație, altele decât cele pentru uz medical,
monitoare pentru schimbarea uleiului, monitoare
pentru semnalizare digitală, monitoare pentru
tabletă, monitoare pentru videoconferin țe,
monitoare (programe de calculator), monitoare
respiratorii (nu de uz medical), monitoare
video, monocluri, monopiede pentru aparate
de fotografiat, dispozitive de montaj pentru
filme cinematografice, monturi de obiectiv pentru
aparate de fotografiat, monturi pentru siguranțe,
motoare cu lumini led, motoare de baze de
date, mp3-playere, mufe pentru cabluri electrice,
mufe pentru microfon, mulaje pentru lentilele
de contact, multimetre, multimetre digitale,
multimetre pliabile, multiplexoare, multiplexoare
multimedia, multiplexoare pentru divizarea
timpilor, multiplexoare pentru telecomunicații,
multiplexoare video, multiplicatoare de înaltă
tensiune, muzică digitală care poate fi
descărcată de pe internet, muzică digitală
descarcabilă dintr-o bază de date de calculator
sau de pe internet, muzică digitală descarcabilă
de pe site-uri de internet cu mp3-uri, muzică
digitală descărcabilă, nave de stingere a
incendiilor, negative fotografice, netbook-uri
(calculatoare), nivel ă topometrică, teodolit
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(pentru măsurători topografice), nivele cu bulă
de aer, nivele cu plumb, nivelmetre cu mercur,
nivelmetre (instrumente pentru determinarea
orizontalității), noduri de rețea, nuclee
ale microprocesoarelor, nuclee magnetice,
numărătoare de tipăriri, numărători, obiective de
microscop, obiective fotografice pentru telefoane
inteligente, obiective macro, obiective (optică),
obiective pentru astrofotografie, obiective
pentru camere, obiective pentru camere
video, obiective pentru microscoape, obiective
pentru telescoape, obiective superangulare
de tip fisheye pentru aparate de fotografiat,
obturatoare electrice, obturatoare (fotografie),
obturatoare optice, obturatoare pentru camere
foto, obturatoare pentru obiective, ochelari,
ochelari 3d, ochelari 3d pentru televizor, ochelari
antiorbire, ochelari antipraf, ochelari antireflex,
ochelari corectori, ochelari cu cameră video,
ochelari cu înveliș antireflex, ochelari cu lentile
de soare atașabile (clip-on), ochelari cu lentile
polarizate, ochelari cu prescripție medicală,
ochelari cu prescripț ie medicală pentru înot,
ochelari cu vedere nocturnă, ochelari de citit,
ochelari de corecție pentru daltonism, ochelari
de ghețari, ochelari de înot, ochelari de
mă rire, ochelari de protecție, ochelari de
protecție anti-aburire., ochelari de protecț ie
pentru protejarea ochilor, ochelari de protecție
pentru sport, ochelari de protecț ie pentru
înot, ochelari de protecție pentru zapadă,
ochelari de realitate virtuală, ochelari de schi,
ochelari de soare, ochelari de soare în ton
cu moda, ochelari de soare pe bază de
prescripție, ochelari de soare pentru animale
de companie, ochelari de sport, ochelari de
sudură, ochelari de vedere, ochelari de vedere
(articole optice), ochelari de vedere eliberați pe
bază de rețetă, ochelari de vedere pentru copii,
ochelari fantezie, ochelari fără brațe, ochelari
inteligenți, lentile pentru ochelari, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, ochelari
(optică), ochelari pentru cicliști, ochelari pentru
machiaj, ochelari pentru mărit, ochelari pentru
motocicliști, ochelari pentru scafandri, ochelari
pentru scufundare liberă, ochelari pentru tir
(articole optice), ochelari pince-nez, ochelari tip
mască, octante, oculare, oglinzi de inspecție,
oglinzi de inspecție pentru lucrări, oglinzi
de semnalizare, oglinzi (optică), ohmmetre,
opacimetre, orare electronice, ortoproiectoare
analitice (inginerie optică), organizatoare
electronice, oscilatoare, oscilatoare cu cristal
cu compensare de temperatură, oscilatoare
cu cristal de cuarț , oscilatoare cu cristale
de cuarț, oscilatoare electrice, oscilografe,
oscilografe pentru verificarea motoarelor,
osciloscoape, osciloscoape de laborator,

ovoscoape, ozonizoare (ozonizatoare), pachete
de software, pachete de software de calculator,
pachete de software integrat pentru utilizare
la automatizarea laboratoarelor, pachete de
software integrat, pagere, pagere electronice,
pagere radio, pahare de laborator, pahare
gradate, pahare gradate (sticlărie pentru
laborator), palmtop-uri, pâlnii de difuzoare,
pâlnii de sticlă cu gâtul lung pentru utilizare
în laborator, panouri de afişaj cu leduri
(led), panouri de afișaj cu oled (diodă
organică emițătoare de lumină), panouri de
afișaj din metal (luminoase sau mecanice),
panouri de afișaj electronic, panouri de afișaj
electroluminescente, panouri de afișaj pentru
vehicule, panouri de afișare electronice, panouri
de afișare electroluminiscente, panouri de
alarmă, panouri de bord electrice, panouri
de comandă automată, panouri de comandă
(electrice), panouri de comandă pentru ma
șini de gătit, panouri de conexiune electrică,
panouri de conexiuni (electrice), panouri de
control pentru iluminat, panouri de control
tactile, panouri de cupru pentru plăci cu
circuite electrice, panouri de distribuție electrică,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri de semnalizare (luminoase), panouri
digitale, panouri din fibră optică, panouri
electronice pentru afișarea de mesaje, panouri
electronice pentru notițe, panouri indicatoare,
panouri indicatoare electronice, panouri
indicatoare mecanice luminoase, panouri
indicatoare (mecanice), panouri indicatoare
modulare luminoase, panouri informative
digitale, panouri lcd, panouri luminoase de afișaj
stradal, panouri luminoase electrice, panouri
mecanice de afișaj stradal, panouri metalice
indicatoare de direcție (luminoase), panouri
metalice indicatoare de direcție (electrice),
panouri metalice indicatoare de direcție
(mecanice), panouri nemetalice de informare
rutieră (firme luminoase), panouri nemetalice
de informare rutieră (mecanice), panouri
pentru distribuția electricității, panouri pentru
semnalizare luminoasă sau mecanică, panouri
plane de afișare electroluminiscente, panouri
publicitare electronice, panouri publicitare
iluminate, panouri publicitare (luminoase),
panouri publicitare, mecanice sau luminoase,
panouri publicitare (mecanice), panouri solare,
panouri solare pentru generarea de electricitate,
panouri solare pentru producerea energiei
electrice, panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, panouri tft-lcd
(tranzistor cu peliculă subțire-ecran cu cristale
lichide), pantaloni de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, parascântei,
parasolare pentru aparate de fotografiat,
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paratră snete, paravane de azbest de
protecție pentru pompieri, paravane de azbest
pentru pompieri, parcometre, parcometre pentru
vehicule, partituri electronice, descă rcabile,
pașapoarte biometrice, pașapoarte electronice,
patefoane, patefoane fonografice, paturi de
cabluri (conducte), pături de supraviețuire,
pături ignifuge, p ături pentru supraviețuire,
pavilioane pentru receptorul telefonului, pedale
de efect pentru chitare, pedale pentru controlul
volumului, pedale pentru efecte electronice
destinate utilizării cu amplificatoare de sunet,
pedale wah-wah, pedometre, pelicule fotografice
transparente (expuse) pentru retroproiectoare,
periferice adaptate pentru a fi folosite la
calculatoare, perii pentru lentile adaptate pentru
uz fotografic,
periscoape, periscoape din fibră optică, perne
de aer pentru protecție anticădere în scop
de securitate, pernițe din silicon pentru nas,
pentru ochelari, pernuțe de nas pentru ochelari,
personal digital assistant (pda), ph-metre, pick-
up-uri, picup-uri, picupuri fonografice, aparate
de măsurat grosimea pieilor, aparate pentru mă
surarea grosimii pieilor, piese pentru antene,
piese pentru ochelari, piese și accesorii pentru
aparatură audio, piese și accesorii pentru
aparate de comunicații, piese și accesorii pentru
decodoare pentru televizoare, pile de combustie,
pile uscate, pini pentru terminale electrice,
pipete, pipete gradate din sticlă pentru utilizare
în laborator, pipete pentru măsurare, altele
decât de uz medical sau de uz menajer,
pirometre, pistoale radar pentru evenimente
sportive, pixuri magnetice, placă rotativ ă pentru
fonograf, plachete de siliciu, plăci anexe pentru
calculator, plăci ceramice care conțin circuite
imprimate, plăci cu circuite flexibile, plăci cu
circuite imprimate pentru calculatoare, plăci cu
circuite imprimate adiționale, plăci cu protecție la
supratensiune, plăci de accelerare multimedia,
plăci de accelerare pentru calculator, plăci de
bază, plăci de bază de uz topografic, plăci de
bază pentru calculatoare, plăci de calibrare, plăci
de circuite audio, plăci de circuite electrice,
pl ăci de circuite electronice, plăci de circuite
furnizate cu circuite integrate, plăci de circuite
pentru controlere, plăci de circuite suplimentare
pentru conectarea calculatoarelor la software-ul
de rețea, plăci de comutatoare, plăci de extensie
cu circuite imprimate, plăci de interfață de
calculator, plăci de memorie, plăci de reț ea, plăci
de sistem (plăci de bază), plăci de sunet, plăci de
test tip breadboard, plă ci fiică, plăci fotografice
(expuse), plăci fotografice nesensibile, plăci
grafice pentru calculatoare, plăci holografice,
plăci imprimate de circuite, plăci indicatoare
electronice, plăci pentru acumulatoare electrice,

plăci pentru circuitele integrate, plă ci pentru
pc, plăci pentru unități centrale de procesare,
plăci reprografice (fotosensibile) (expuse), plăci
roentgen (expuse), altele decât cele de
uz medical, pl ăci semiconductoare, plăci
solare, plăci video cu circuite, plăcuțe cu
monocristal din silicon, plăcuțe semiconductoare
structurate, planetarii, planificatoare și agende
descărcabile care se pot tipări, planimetre,
planșete topografice (instrumente de topografie),
plase de protecție împotriva accidentelor, plase
de siguranță, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), platforme de
software colaborative (software), platforme de
software de calculator, platforme de software
de calculator pentru rețele sociale, platforme
de software de calculator înregistrat sau
descărcabil, platforme pentru controlul reviziei
(software), platforme software care permit
utilizatorilor să strângă bani, platforme software
de management colaborativ, player portabil
multimedia, playere de discuri video, playere de
muzica portabile, playere media mobile care se
poartă în combinație cu hainele, playere mp4,
playere multimedia, playere multimedia pentru
mașini, playere și recordere video combinate,
playere video digitale, plite de laborator,
plotere electrostatice, plottere, plottere digitale,
plottere electronice, plottere pentru proiectare,
plumbi pentru fire cu plumb, plute de salvare,
plute de salvare folosite în caz de urgență,
pluviometre, pluviometre electronice, podcast-
uri descărcabile, podometre pentru animale de
companie, polarimetre, polițe adaptate pentru
fixarea de hardware pentru telecomunicații,
pompe de incendiu, pompe de stingere a
incendiilor, port telefon mobil, portaluri inteligente
pentru comunicare, portaluri inteligente pentru
analiza de date în timp real, portaluri inteligente
pentru preprocesare de date, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, portaluri
pentru internetul lucrurilor (iot), portavoce,
portcarduri (suporturi adaptate), portofele
electronice descărcabile, porturi paralele de
calculator, porturi seriale pentru calculator,
postere descărcabile, potențiatoare optice,
potenț iometre de reglare, potențiometre digitale,
prăjini electroizolante (dispozitive electrice
de protecție), preamplificatoare, preîncălzitori
pentru baterii, prelate de protecție, prelungitoare
cu prize multiple, prese de lipit filme,
presostate, prisme de uz științific, prisme
(optică), prisme (pentru microscoape), prisme
(pentru telescoape), prisme utilizate în optică,
prize cu telecomandă, prize de alimentare
cu energie electrică, prize de extensie pentru
telefoane, prize de relee, prize de telefon,
prize duble pentru căști, prize electrice,
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prize electrice cu temporizator, prize, fișe
și alte dispozitive de cuplare (conexiuni
electrice), prize multiple culisabile, prize pentru
antene, prize pentru aparate de ras electrice,
prize pentru telefon, prize pentru tranzistori,
procesatoare de efecte de chitară, procesoare
de comunicații, procesoare de date, procesoare
de filme, procesoare de imagini, procesoare de
modulație prin impulsuri codificate, procesoare
de semnal, procesoare de semnal pentru
difuzoare audio, procesoare de semnale
analoage, procesoare de semnale digitale,
procesoare de sunet, procesoare de sunet
cu canale multiple, procesoare de sunet
surround, procesoare de text, procesoare
de voce, procesoare de vorbire, procesoare
digitale de sunet, procesoare electronice
pentru semnale audio pentru a compensa
distorsiunea sunetului în difuzoare, procesoare
pentru aplicații, procesoare satelit, procesoare
(unități centrale de prelucrare), procesoare
video, procesoare video care furnizează vedere
360 de grade pentru un vehicul, procesoare
video pentru microscop, procesoare videocolor,
procesor de imagine raster, produse de
curățare pentru capete audio, produse de
optică, produse pentru curățarea capetelor
de redare pentru casete audio, profilometre
optice, programatoare pentru încălzire centrală,
programe codificate, programe computerizate
pentru prelucrarea datelor, programe-control
pentru recunoasterea imaginilor, programe
de calculatoare înregistrate, programe de
calculatoare (software descărcabil), programe
de calculator, programe de calculator care pot
fi citite de aparate utilizate pentru reproducerea
muzicii, programe de calculator care furnizează
vedere la 360 de grade pentru un vehicul,
programe de calculator care pot fi citite de
aparate pentru utilizare la administrarea de baze
de date, programe de calculator folosite în
telecomunicații, programe de calculator folosite
la tranzacționarea de acțiuni și obligațiuni,
programe de calculator înregistrate, programe
de calculator interactive, programe de calculator
multimedia interactive, programe de calculator
pentru accesarea, rasfoirea si cautarea in bazele
de date online, programe de calculator pentru
prelucrarea imaginilor, programe de calculator
pentru imprimare, programe de calculator pentru
editare video, programe de calculator pentru
televiziune interactivă, programe de calculator
pentru gestiunea proiectelor, programe de
calculator pentru rețele locale, programe de
calculator pentru aspecte financiare, programe
de calculator pentru accesarea și folosirea
internetului, programe de calculator pentru
gestionarea rețelelor, programe de calculator

pentru televiziune interactivă și pentru jocuri
și/sau concursuri interactive, programe de
calculator pentru prelucrarea informațiilor de
piață, programe de calculator pentru jocuri
preînregistrate, programe de calculator pentru
căutare în conț inutul calculatoarelor și a
rețelelor de calculatoare prin telecomandă,
programe de calculator pentru elaborarea
de interfețe pentru utilizatori, programe de
calculator pentru utilizarea internetului și a world
wide web-ului, programe de calculator pentru
conducerea autonomă a vehiculelor, programe
de calculator pentru navigarea autonomă a
vehiculelor, programe de calculator pentru
conducerea asistată a vehiculelor, programe
de calculator pentru controlul autonom al
vehiculelor, programe de calculator pentru
acționarea de vehicule, programe de calculator
stocate în format digital, programe de controlare
a proceselor, programe de jocuri de
calculator înregistrate, programe de jocuri
informatice multimedia interactive, programe
de jocuri interactive multimedia, programe
de jocuri interactive de calculator, programe
de jocuri pe calculator înregistrate pe benzi
(software), programe de jocuri pe calculator
pentru simularea tranzacțiilor de valori mobiliare
(software), programe de jocuri pe calculator
descărcate de pe internet (software), programe
de jocuri video, programe de jocuri video
descărcabile, programe de operare pentru
calculatoare, programe de operare pentru
vpn (rețele private virtuale), programe de
sisteme de operare, programe de sisteme de
operare pentru rețele, programe de stocare
de date, programe descărcabile pentru jocuri
pe calculator, programe descărcabile pentru
jocuri electronice, programe informatice care
permit accesul sau pentru controlul accesului,
programe informatice folosite cu sistemele
electronice pentru case de marcat, programe
informatice interactive bazate pe inteligență
artificială, programe informatice interactive de
divertisment pentru jocuri video, programe
informatice pe telefonul mobil, programe
informatice pentru administrarea bazelor de
date, programe informatice pentru conectarea
la distanță la calculatoare sau la rețele de
calculatoare, programe informatice pentru jocuri
video și de calculator, programe informatice
pentru prelucrarea fișierelor muzicale digitale,
programe informatice pentru produs grafice
în scopuri publicitare, programe informatice și
software de calculator pentru prelucrarea de
imagini folosite pe telefoane mobile, programe
informatice utilitare (program care face o
operațiune de întreținere a calculatorului),
programe informatice utilitare pentru compresie
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de date, programe informatice utilitare pentru
gestionarea fișierelor, programe informatice
utilitare descărcabile, programe înregistrate de
operare pe calculator, programe înregistrate
pe circuite electronice pentru aparate de
divertisment cu ecrane cu cristale lichide,
programe inregistrate pentru jocuri portabile
cu ecrane cu critale lichide, programe pentru
aparate de jocuri video arcade, programe pentru
calculatoare, programe pentru imprimante,
programe pentru jocuri de calculator (software de
calculator), programe pentru jocuri pe calculator,
programe pentru jocuri pentru aparate de jocuri
video de tip arcadă, programe pentru jocuri video
interactive, programe pentru prelucrarea datelor,
programe pentru procesarea datelor înregistrate
pe suporturi de date lizibile electronic, programe
pentru sisteme de operare pentru televizoare
inteligente, programe pentru sisteme de operare
pentru telefoane inteligente, programe pentru
telefoane inteligente, programe utilitare de
diagnosticare a sistemelor informatice, aparate
de proiecție, proiectoare,
proiectoare audio, proiectoare cinematografice,
proiectoare cu focalizare automată, proiectoare
cu focusare automată, proiectoare de imagini,
proiectoare de profil, proiectoare digitale,
proiectoare holografice, proiectoare home
cinema, proiectoare lcd, proiectoare lcd
(cu ecrane cu cristale lichide), proiectoare
multimedia, proiectoare pentru editare de
filme, proiectoare pentru industria de
divertisment, proiectoare pentru planetariu,
proiectoare portabile, protecția capului, protecția
ochilor, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, radiațiilor și focului, protecții
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, protecţii de ecran pentru telefoane
mobile, protecții de ecran sub formă de folii
pentru telefoane mobile, protecții dentare pentru
sport, protecții dentare pentru box, protecții
laterale pentru ochelari, protecții pentru cap
pentru protejare împotriva rănirii, protec ții
pentru liniile de alimentare, protecții pentru
prize, publicații care pot fi descă rcate,
publicații electronice care conțin jocuri, publicații
electronice descărcabile,
publicații electronice descărcabile sub formă
de reviste, publicații electronice descă rcabile
referitoare la jocuri și jocuri de noroc,
publicații electronice descărcabile sub formă de
reviste în domeniul jocurilor video, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicații electronice în domeniul tehnologiei
interactive, publicații electronice interactive,
publicații eletronice descărcabile în domeniul
jocurilor video, publicații săptămânale ce pot fi
descărcate în format electronic de pe internet,

puncte cuantice (materiale semiconductoare
cristaline), puncte de acces la rețele locale (lan),
puncte de acces la rețele locale (lan) pentru
conectarea utilizatorilor la rețele de calculatoare,
puncte de comutare (electrice), puncte de jonc
țiune în rețea pentru rețele de centrale telefonice,
pungă antistatică, punți pentru rețele de
calculatoare, pupitre de distribuție (electricitate),
pupitre de mixaj, pupitre de mixaj de material
audio original (master) destinate utilizării în
studiouri de înregistrare, pupitre de mixaj pentru
material video, pupitre de mixaj (semnal), pupitre
digitale de mixare, rachete de semnalizare
în caz de urgență, răcitoare cu lichid pentru
procesoare, răcitoare pentru procesoare pentru
aparatele de procesare a datelor, racorduri de
conducte (electrice), racorduri de linii electrice,
racorduri electrice, radar, radar de patrulă
maritimă, radar pe frecvențe extra înalte, radar
pe frecvențe super înalte, radare, radare și
componente de bord, aparate de radio pentru
mașini, aparate de radio pentru vehicule, radio
cu ceas de șteptător, radio fără fir în bandă largă,
radiobalize, radiocasetofoane, radiocasetofoane
portabile, radiogoniometre, radiografii, altele
decât de uz medical, radiomonitoare pentru
reproducerea sunetului și a semnalelor, radiouri,
radiotelefoane, radiouri alimentate cu energie
solară, radiouri cu rază redusă de ac țiune,
radiouri dab, radiouri de vehicule, radiouri
mobile, radiouri portabile, rafturi de laborator
pentru pipete, rame de lorniete, rame de
ochelari, rame de ochelari fabricate dintr-o
combinație de metal și plastic, rame de ochelari
fără braț e, rame de ochelari nemontate, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic pentru
ochelari, rame foto digitale, rame monoclu,
rame pentru diapozitive, rame pentru filme
de diapozitive, rame pentru monitoarele de
calculator, rame pentru monocluri, rame pentru
ochelari de soare, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
pince-nez-uri, rame pentru plăci fotografice,
rame pentru prize electrice, ramificaț ii cu
întrerupător (electrice), rapoarte electronice
descărcabile, raportoare (instrumente de
măsură), raportoare pentru alinierea cartușelor,
rastere pentru fotogravuri, reactoare chimice
pentru laborator, reactoare de înaltă tensiune,
reactoare electrice, reactoare fotochimice de
laborator, reactori chimici, receptoare audio,
receptoare (audio, video) fără fir, receptoare
audiovizuale, receptoare de date mobile,
receptoare de fibră optică, receptoare de radio-
frecven țe, receptoare de satelit, receptoare
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de semnale de baliză, receptoare de semnale
de alarmă, receptoare de telefon, receptoare
de televiziune 3d, receptoare electrice,
receptoare fără fir, receptoare optice, receptoare
pentru amplificarea sunetului, receptoare
(pentru aparate de telecomunicație), receptoare
pentru comunicarea de date, receptoare
pentru interpretare simultană, receptoare
pentru sisteme de poziționare globală (gps),
receptoare pentru telecomenzi, receptoare
pentru televiziune prin cablu, receptoare
punct-la-punct, receptoare radar, receptoare
radar cu amplificatoare, receptoare radio,
receptoare radio pentru telecomenzi, receptoare
stereo, receptoare telefonice, receptoare video,
receptori de semnale electronice, recipiente de
acumulatoare, recipiente de stocare adaptate
pentru discuri compacte, recipiente de stocare
adaptate pentru casete audio, recipiente
de stocare adaptate pentru casete video,
recipiente goale din sticlă pentru laborator,
recipiente goale din sticlă pentru uz de
laborator, recipiente goale din sticlă pentru
măsurare, recipiente izotermice de laborator,
recipiente pentru măsurare, recirculatoare
pentru scufundare, reclame luminoase,
recordere cu bandă pentru casete radio,
recordere programabile pentru televiziunea
digitală, recordere video cu semiconductoare,
redresoare, redresoare comandate pe bază
de siliciu, redresoare de curent electric,
redresoare electrice, redresoare manuale,
redresoare pentru alternator, redresoare
pentru baterii solare, reductoare de viteze
(electronice), reductoare de viteze (electrice),
reductoare de zgomot audio, reflectoare optice,
reflectoare pentru fotografie, reflectoare (pentru
microscoape), reflectoare pentru semnale
de trafic, reflectoare (pentru telescoape),
reflectometre, refractometre, refractometre de
oftalmologie, regletă de borne, reglete pentru
conexiuni electrice, regulatoare de curent
electric, regulatoare de energie, regulatoare de
iluminare, regulatoare de oxigen, regulatoare
de presiune, regulatoare de temperatură
(termostate), regulatoare de temperatură,
regulatoare de temperatură pentru motoarele
de vehicule, regulatoare de temperatură cu
matrice, regulatoare de tensiune de inducție,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
regulatoare de viteză (electrice), regulatoare
de viteză (electronice), regulatoare de viteză
pentru vehicule cu motor, regulatoare de viteză
pentru picup-uri, regulatoare electronice de
turație, regulatoare pentru iluminarea scenică,
regulatoare pentru scufundări, regulatoare
(variatoare) electrice de lumină, regulatori de
tensiune, relee coaxiale, relee cu zăvorâre

mecanică acționate pe bază de impuls,
relee de protecție împotriva supratensiunii,
relee de putere, relee de putere pentru
exterior, relee de radiofrecvență, relee de
siguranță (electrice), relee de supraîncărcare,
relee electrice, relee electromagnetice, relee
electronice în miniatură, relee în stare solidă,
relee în trepte, relee pentru stații radio și
tv, relee radio, relee sensibile la lumină,
releuri de protecție pentru motoare, reometre,
reostate, repertoare electrice sau electronice,
repetitoare, repetoare cu porturi multiple,
repetoare ethernet, aparate pentru reproducerea
sunetului, aparate pentru respirație, cu excepția
celor pentru respirație artificială, rețele de
arie largă (wan), rețele de calculatoare,
rețele de calculatoare și echipament pentru
comunicarea datelor, rețele de comunicații,
rețele de date, rețele de telecomunicații, rețele
de transmisie de date, rețele locale, rețele logice
programabile, rețele optice, retinograf (nu de
uz medical), retorte, retroproiectoare, reviste
electronice, rezemătoare pentru braț folosite la
calculator, rezervoare de oxigen pentru scufund
ări, rezistențe, rezistențe electrice, rezistențe
electrice (pentru aparate de telecomunicații),
rezistențe variabile, rezistoare de inducție,
rezistoare sensibile la forță, rezistori variabili,
rezonatoare, rezonatoare ceramice, rezonatoare
coaxiale, rigle de calcul, rigle de calcul circulare,
rigle de măsurare, rigle de mă surare de precizie,
rigle de oțel pentru măsurare, rigle folosite în
inginerie, rigle gradate, rigle gradate din oțel
pentru măsurat, rigle gradate pentru cântare
electronice, rigle gradate pentru sărituri, rigle
gradate simple (dulgherie și tâmplă rie), rigle în
formă de t pentru măsurare, rigle (instrumente
de măsură), rigle pliante, rigle telescopice,
roboți de învățământ, roboţi de laborator, roboți
pentru supraveghere de securitate, roboți pentru
teleprezență, roboți telefonici, roboți umanoizi
cu inteligență artificială pentru utilizare în
cercetare științifică, roboți web fiind programe
de calculator, role pentru filme, romane grafice
descă rcabile, roți de măsurare, rotoare pentru
antene, routere usb fără fir, routere wireless,
rulete, rulete de măsurat, rutere de rețea, rutere
pentru direcționarea semnalelor audio, video și
digitale, rutere pentru rețea de arie largă (wan),
șabloane de unghiuri, șabloane descărcabile
pentru crearea de prezentări audiovizuale,
șabloane pentru marcare electronice, săculeți
pentru ochelari, salinometre, sârme de bobinaj
(electricitate), sateliți, sateliți de comunicații,
sateliți pentru intercomunicații, sateliți pentru
transmisie de semnale, sateliți pentru uz științific,
măști de scafandru, scale de presiune, scalpeluri
cu laser, altele decât cele de uz medical, scaner
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de mână, scanere, scanere 3d, scanere 3d
portabile, scanere (aparate) pentru efectuarea
de diagnoze auto, scanere biometrice, scanere
biometrice de amprente, scanere biometrice
de retină, scanere biometrice pentru mâini,
scanere cu intrare și ieșire digitală, scanere
cu luminescen ță, scanere cu raze infraroșii,
scanere de frecvențe, scanere de imagini,
scanere de introducere, scanere (echipamente
pentru procesarea datelor), scanere electronice,
scanere mobile pentru documente, scanere
optice, scanere pentru coduri de bare,
scanere pentru digitizare, scannere grafice
digitale, scannere pentru plăci de imprimare,
scannere portabile, scări de incendiu, scări
de salvare folosite în caz de incendiu
(echipament de siguranță), scaune de evacuare,
schimbă toare de minidiscuri, screen savere,
scuturi de protecție de mână folosite de
personalul din poliție, scuturi pentru protejarea
corpului împotriva loviturilor, secven țiatoare
de acizi nucleici, de uz științific, selectoare
de canale radio, selectoare de linii, selectoare
de telecomunicații, selectoare electronice,
selectoare pasive de intrare, selectoare pentru
modulația de amplitudine, selectoare pentru
rețele, selector de canale video, semafoare
(dispozitive de semnalizare), semafoare fixate
pe carosabil ca mijloace de semnalizare.,
semiconductoare, semiconductoare electronice,
semiconductoare fotosensibile,
semiconductoare optice, semnale de avertizare
luminoase neelectrice pentru situații de
urgență, semnale de siguranță (acustice),
altele decât cele pentru vehicule, semnale
feroviare, semnale luminoase de urgență
pentru vehicule (semnale luminoase), semnale
luminoase intermitente, semnalizări luminoase
sau mecanice, semnalizatoare de ceață,
neexplozive, senzori, senzori activi cu infraroșii,
senzori antiefracție, senzori antiefracție pe baz
ă de ultrasunete, senzori cu biocip, senzori
cu fibre optice, senzori cu laser, senzori cu
ultrasunete, senzori cuplu de torsiune, senzori
de accelerație, senzori de alarmă, senzori de
alarmă pentru frigidere, senzori de alarmă pentru
mașini de spălat rufe, senzori de căldură,
senzori de căldură (termostate), senzori de
cronometrare, senzori de debit masic, senzori
de detectare a intrușilor cu ajutorul microundelor,
senzori de distanță, senzori de flacără, senzori
de flux magnetic, senzori de fum, senzori
de fum (dispozitive electrice), senzori de gaz,
senzori de impact, senzori de incendiu, senzori
de lumină, senzori de măsurare, senzori de
m ăsurare a rotației, senzori de mișcare,
senzori de mișcare pentru becuri de siguran
ță, senzori de nivel, senzori de nivel de ulei-

apă, senzori de nivel pentru lichide, senzori
de oxigen, nu pentru uz medical, senzori de
parcare pentru vehicule, senzori de poluare,
senzori de poziție cu led, senzori de presiune,
senzori de proximitate, senzori de rezistență
magnetică, senzori de sincronizare, senzori
de temperatură, senzori de temperatură aer,
senzori de temperatură la distanță, senzori
de temperatură pentru lichidele de răcire,
senzori de testare, senzori de umiditate,
senzori de uzură pentru plăcuțe de frână,
senzori de vibrație, senzori de vibrație pentru
instalare în carcase de centrale eoliene, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare, senzori
digitali, senzori electrici, senzori electrochimici
de gaze, senzori electromagnetici pentru
măsurare, senzori electronici, senzori electronici
de control pentru motoare, senzori electronici
de măsurare, senzori electronici de presiune,
senzori electronici pentru măsurarea radiației
solare, senzori electrooptici, senzori folosiți
cu mașini-unelte, senzori folosiți în controlul
uzinelor, senzori folosiți la controlul motoarelor,
senzori fotoelectrici, senzori fotosensibili,
senzori giroscopici care folosesc funcții gps,
senzori magnetici, senzori optici, senzori optici
de determinare a poziției, senzori optici de
viteză, senzori pasivi cu infraroșu, senzori
pentru calitatea aerului, senzori pentru controlul
rotației, senzori pentru curent electric, senzori
pentru declanșator, senzori pentru detectarea
deschiderii și închiderii geamurilor, senzori
pentru detectarea de obiecte, senzori pentru
detectarea deschiderii și închiderii ușilor, senzori
pentru determinarea poziției, senzori pentru
determinarea vitezei, senzori pentru ecrane
tactile, senzori pentru instrumente de măsură,
senzori pentru internetul obiectelor (iot), senzori
pentru măsurarea adâncimii, senzori pentru
măsurarea vitezei, senzori pentru monitorizarea
mișcărilor fizice, senzori pentru nivelul de ulei,
senzori pentru pornire-oprire, senzori pentru
protecția vieții private, senzori pentru stabilirea
nivelului lichidelor, senzori piezoelectrici, senzori
piroelectrici cu raze infraroșii, senzori punct de
condens, senzori solari automați de urmărire,
senzori tactili pentru ecranele capacitive, senzori
utilizați în meteorologie, senzori utilizați în
oceanografie, separatoare centrifuge folosite în
laborator, separatoare cu vibrații (instrumente de
laborator), separatoare de sarcină, separatoare
magnetice pentru uz științific, separatoare pentru
baterii, șepci de protecție, serii de cărți descă
rcabile pentru copii, serii de înregistrări audio
muzicale, seringi de unică folosință cu dozator
pentru laborator, seringi refolosibile cu dozator
pentru laborator, servere audio digitale, servere
cloud, servere de comunicații (hardware de
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calculator), servere de faxuri de rețea, servere
de fișiere, servere de internet, servere de
intranet, servere de rețea, servere informatice,
servere pentru automatizarea locuin ței, servere
pentru baze de date informatizate, servere
pentru găzduirea site-urilor web, servere pentru
imprimante, servere pentru poșta electronică,
servere pentru rețele informatice, servere video,
servere video digitale, sesizoare de nivel, set
de cipuri grafice de înaltă definiție, seturi
de bliț, seturi de cartușe destinate utilizării
cu aparate de jocuri electronice, seturi de
căști pentru telefoanele mobile, seturi de
date, înregistrate sau descărcabile, seturi de
încuietori electronice, seturi de terminale de
televiziune interactivă, seturi pentru dezvoltare
de software (sdk), sextanți, sferometre,
shareware de calculator, siguranțe, siguranțe
ceramice, siguranțe de circuit, siguranțe de
contact (electrice), siguranțe electrice, siguranț
e fuzibile electrice, siguranțe (pentru aparate
de telecomunicații), siguranțe pentru aparate
de telecomunicații, siguranțe pentru vehicule,
simulatoare, simulatoare de arme, simulatoare
de instruire pentru conducere auto, simulatoare
de mișcare pentru realitatea virtuală (vr),
simulatoare de zbor, simulatoare de zbor
pentru aeronave, simulatoare electronice pentru
antrenamentul sportiv, simulatoare electronice
pentru antrenamente sportive (aparate didactice
pe bază de software și hardware de calculator),
simulatoare medicale (dispozitive de instruire),
simulatoare pentru conducerea sau controlul
vehiculelor, simulatoare pentru emițătoare,
simulatoare pentru exerciții de resuscitare,
simulatoare pentru instruirea personalului
în pilotarea aeronavelor, simulatoare pentru
pregătirea personalului în conducerea
vehiculelor, simulatoare pentru pregătirea
personalului în folosirea armelor de foc,
simulatoare pentru pregătirea operatorilor în
controlul sistemelor de armament, simulatoare
pentru simularea efectului de cutremur,
simulatoare pentru simularea acționării
armelor, simulatoare pentru simularea pilotării
aeronavelor, simulatoare pentru simularea
conducerii vehiculelor terestre, simulatoare
pentru sporturi, simulatoare tv pentru detectarea
hoților, șine electrice pentru montarea
proiectoarelor, șine manșonate, electrice,
sintetizatoare de frecvențe, sintetizatoare de
imagine, sintetizatoare de voce, sintetizatoare
voce, sintonizatoare amplificatoare, sirene,
sirene pentru vehicule, sistem de analiză
imagistică fluorescentă multispectrală (mfis)
de uz științific, sistem de audioconferin
ță, sistem de automatizare pentru clădiri,
sisteme audio-vizuale, sisteme biometrice de

identificare, sisteme biometrice de recunoaștere
a vocii, sisteme biometrice pentru controlul
accesului, sisteme computerizate de analiză a
motoarelor de vehicule, sisteme cu răspuns
vocal, sisteme de alarmă, sisteme de alarmă
antiefracție, sisteme de alarmă de securitate
(altele decât cele pentru vehicule), sisteme
de alarmă pentru scurgeri de gaze, sisteme
de automatizare pentru case, sisteme de
asistență șofer pentru autovehicule, sisteme
de avertizare pentru apropierea reachetelor,
sisteme de calculator interactive, sisteme de
colectare electronică a taxelor rutiere, sisteme
de comandă cu microprocesor, sisteme de
comunicații la cască, sisteme de conducere
auto autonomă dotate cu afișaje interactive,
sisteme de control al accesului (automate),
sisteme de control al accesului (electrice),
sisteme de control al presiunii, sisteme de
control al vitezei vehiculelor, sisteme de control
automat al vitezei vehiculelor, sisteme de
control electronice, sisteme de control pentru
condusul autonom destinate vehiculelor, sisteme
de detectare a dronelor, sisteme de detectare
automată a dronelor, sisteme de difuzoare,
sisteme de difuzoare exterioare, sisteme de
divertisment audiovizual pentru mașină, sisteme
de divertisment pentru mașini (ice), sisteme de
fixare pentru capacele obiectivelor fotografice,
sisteme de ghidare a rachetelor, sisteme de
închidere electronice, sisteme de localizare a
vehiculelor, sisteme de mă surare cu laser,
sisteme de monitorizare a alarmelor, sisteme de
monitorizare de criogenie, sisteme de navigație
auto cu afișaje interactive, sisteme de navigație
loran, sisteme de navigație multimedia pentru
vehicule, sisteme de navigație prin satelit
pentru biciclete, sisteme de operare, sisteme
de operare a calculatorului, sisteme de pontaj
(dispozitive de înregistrare a timpului), sisteme
de poziționare globală electronice, sisteme
de poziționare globală pentru utilizarea pe
biciclete, sisteme de poziționare pentru interior
(ips), sisteme de procesare a vocii, sisteme
de procesare de date, sisteme de puncte
de vânzare (pos), sisteme de recunoaș tere
a indicatoarelor rutiere, sisteme de siguranță
electronice integrate pentru vehicule terestre,
sisteme de sonorizare exterioară, sisteme de
stingere a incendiilor, sisteme de stropire
pentru protecția împotriva incendiilor, sisteme
de stropire pentru protecție contra incendiilor,
sisteme de sunet surround, sisteme de
supraveghere video, sisteme de telefonie mobilă
locală, sisteme de testare a circuitului electric,
sisteme de vizualizare video, sisteme duplex
de comunicație fără fir, sisteme electronice de
afișare pentru șofer, pentru vehicule, sisteme
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electronice de bord în vehicule terestre pentru
asistență la condus, sisteme electronice de
bord în vehicule terestre pentru asistență
la parcare, sisteme electronice de bord
pentru frânare automată, sisteme electronice
de bord pentru asistență la menținerea
sau schimbarea benzii în timpul condusului,
sisteme electronice de bord pentru asistență
la conducere, sisteme electronice de bord
pentru asistență la parcare, sisteme electronice
de control al energiei, sisteme electronice
de control al accesului în clă diri, sisteme
electronice de comandă pentru mașini, sisteme
electronice de control al accesului pentru uși cu
interblocare, sisteme electronice de distribuire
de semnale audio/video, sisteme electronice
de intrare, sisteme electronice de navigație,
sisteme electronice de securitate pentru
rețele casnice, sisteme electronice integrate
de asistență șofer pentru vehicule terestre,
sisteme home cinema, sisteme informatice,
sisteme informatice pentru comanda vehiculelor
automate, sisteme integrate electronice pentru
evitarea pericolelor și a coliziunii pentru
automobile, sisteme integrate electronice de
alarmă în caz de pericol pentru automobile,
sisteme inteligente de înregistrare a distanței,
sisteme micro dvd, sisteme multi-cameră pentru
vehicule, sisteme pe cip (soc), sisteme pentru
echilibrarea roților pentru vehiculele terestre,
sisteme pentru ghidarea rachetelor, sisteme
pentru puncte de vânzare electronice (epos),
sisteme pentru țintirea rachetelor, sisteme
pentru videoconferințe, sisteme radar, sisteme și
aparate pentru împământare statică, smart card-
uri goale (card-uri de memorie cu miniprocesor),
smartphone-uri cu ecran extensibil, șnururi
pentru ochelari de soare, șnururi pentru
ochelari fără brațe, softuri educaționale destinate
copiilor, softuri educative, software, software
adaptabil, software antispyware, software
antivirus pentru calculatoare, software bancar,
software biometric, software bios (sistem de
bază de intrare/ieșire), software cad-cam,
software care permite funizarea de informații
prin internet, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare,
software care permite furnizarea de medii
electronice prin rețele de comunicare, software
care permite recuperarea datelor, software
care permite transmisia de fotografii către
telefoane mobile, software chatbot de calculator
pentru simularea de conversații, software
colaborativ, software cms (sistem de gestionare
a conținutului), software de acordat instrumente,
software de administrare de afaceri, software
de afișaj electronic, software de analiză a
discursului, software de animație 3d, software

de aplicații de calculator, software de aplicații
de calculator pentru transmisia continuă de
conținut media audiovizual pe internet, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea internetului lucrurilor (iot),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, software de aplicații
pentru dispozitive mobile, software de asistență ,
software de asistență în producție, software
de autentificare, software de bioinformatică,
software de blog-uri, software de calculatoare
destinat estimării resurselor necesare, software
de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, software de
calculatoare pentru comerț electronic, software
de calculator, software de calculator adaptat
pentru utilizarea în operarea calculatoarelor,
software de calculator care permite jucarea
de jocuri, software de calculator care poate fi
descărcat prin intermediul rețelelor informatice
globale, software de calculator care permite
schimb de informații, software de calculator
care permite căutarea ți recuperarea de date,
software de calculator descărcat de pe internet,
software de calculator descărcabil, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software de calculator
descărcabil pentru proiectarea și modelarea de
produse imprimabile tridimensionale, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
informațiilor, software de calculator descă
rcabil pentru transmiterea de informații,
software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru a fi utilizat ca portmoneu
electronic, software de calculator descărcabil
de pe rețele globale de calculatoare,
software de calculator descărcabil folosit ca
interfață de programare a aplicației (api),
software de calculator descărcabil pentru
tehnologie blockchain, software de calculator
descărcabil pentru administrarea tranzacțiilor cu
criptomonedă folosind tehnologia blockchain,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
folosit la sistemele de asistență pentru luarea
de decizii medicale, software de calculator
folosit pe dispozitive electronice digitale mobile
și alte aparate electronice de larg consum,
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software de
calculator înregistrat, software de calculator
înregistrat pentru conducere auto în siguranță,
software de calculator interactiv care furnizează
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informații de navigație și călătorie, software
de calculator înregistrat pentru șofat în
siguranță, software de calculator în legătură
cu domeniul medical, software de calculator
legat de istoricul financiar, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, software de
calculator pentru codificare, software de
calculator pentru interpretarea amprentelor
digitale sau palmare, software de calculator
pentru căutarea de date, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software de
calculator pentru estimarea costurilor, software
de calculator pentru controlul timpului, software
de calculator pentru crearea de site-uri
web dinamice, software de calculator pentru
înregistrare de sunete, software de calculator
pentru televiziune, software de calculator pentru
prelucrarea datelor de comunicare, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru controlul accesului
la calculatoare, software de calculator pentru
comunicarea între calculatoare printr-o reț ea
locală, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru gestionarea foilor de
calcul, software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, software de
calculator pentru crearea de modele financiare,
software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru citirea
la distanță a contoarelor, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și fonturi,
software de calculator pentru migrarea între
distinctele sisteme de operare folosite de rețeaua
informatică, software de calculator pentru seturi
de caractere, software de calculator pentru
crearea de baze de date consultabile care
cuprind informații și date, software de calculator
pentru ingineria de software asistată de
calculator, software de calculator pentru controlul
vocal al unui calculator și al modului de operare
al acestuia, software de calculator pentru
sisteme biometrice de identificare și autentificare
a persoanelor, software de calculator pentru
gestionarea tranzacțiilor financiare, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, software de calculator
pentru contabilitate inter-rețea în domeniul
telecomunicațiilor, software de calculator pentru
scanarea imaginilor și a documentelor,
software de calculator pentru comunicarea
între microcalculatoare, software de calculator
pentru controlul și gestionarea accesului la
aplicațiile serverului, software de calculator
pentru analizarea informaț iilor de piață, software

de calculator pentru monitorizarea de la
distanță a contoarelor, software de calculator
pentru prelucrarea de imagini digitale, software
de calculator pentru publicitate, software de
calculator pentru controlul amplificatoarelor,
software de calculator pentru monitorizarea
utilizării calculatoarelor și internetului de
către copii, software de calculator pentru
acționarea de vehicule, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare,
software de calculator pentru compilarea de
date de localizare, software de calculator
pentru transmisia de date de localizare,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de calculator
pentru comanda de la distanță a mașinilor
și echipamentelor de birou, software de
calculator pentru comanda de la distanță
a aparatelor de securitate, software de
calculator pentru comanda de la distanță
a telefoanelor și posturilor radiotelefonice,
software de calculator pentru comanda de
la distanță a aparatelor de iluminat electric,
software de calculator pentru curățarea și
optimizarea sistemelor, software de calculator
pentru divertisment, software de calculator
pentru afișarea mediilor digitale, software
de calculator pentru controlul iluminatului,
software de calculator pentru aplicații mobile
care permit interacțiunea și interfața dintre
vehicule și dispozitive mobile, software de
calculator pentru detectarea pericolelor pentru
rețelele de calculatoare, software de calculator
pentru testarea vulnerabilității calculatoarelor și
rețelelor de calculatoare, software de calculator
pentru utilizare la proiectarea circuitelor
integrate, software de calculator (programe),
software de cinema de realitate virtuală, software
de comandă pentru mașini, software de comerț
electronic și de plăți electronice, software
de compilare, software de comunicare pentru
conectarea rețelelor informatice mondiale,
software de comunicare pentru conectarea
utilizatorilor de rețele informatice, software de
comunicare pe calculator care permite clienților
să acceseze informații referitoare la conturi
bancare și să efectueze tranzacții bancare,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software de comunicații, software de
comunicații unificate, software de contabilitate,
software de control de conținut, software de
control pentru iluminat destinat utilizării în locații
comerciale și industriale, software de conversie
a limbajului natural în comenzi executabile
de maș ini, software de decodare, software
de dezvoltare a unui site web, software de
diagnoză la distanță, software de divertisment
interactiv, software de divertisment interactiv



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/09/2022-17/09/2022

pentru calculatoare, software de divertisment
interactiv, descărcabil, pentru jocuri video,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri pe calculator, software de editare,
software de gestiune a datelor, software de
gestiune financiară, software de grafică pe
calculator, software de imagistică prin satelit
pentru interpretarea fotografiilor, software de
înregistrare a datelor despre antrenamente,
software de inteligență artificială, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de inteligență artificială pentru domeniul
sănătății, software de inteligență artificială
pentru vehicule, software de inteligență artificială
pentru mașini fără șofer, software de interfață
grafică pentru utilizator, software de întreținere
predictivă, software de întreținere și operare
a unui sistem informatic, software de învățare
automată pentru analize, software de învățare
automată pentru domeniul sănătății, software
de învățare automată pentru supraveghere,
software de învățare automat ă pentru finanțe,
software de învățare automată pentru publicitate,
software de joc interactiv, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, software
de jocuri electronice pentru dispozitive fără
fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive electronice de mână, software
de management de conținut, software de
marketing pentru motoare de căutare, software
de marketing pentru motoare de căutare
pentru terți, software de mesagerie instantanee
descărcabil, software de mesagerie instantanee,
software de modelare și simulare a incendiilor,
software de monitorizare de rețele tip cloud,
software de monitorizare, analiză, control
și derulare de operațiuni din lumea fizică,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software de navigație, software de
operare încorporat, software de operare pe
calculator pentru mainframe-uri, software de
operare pentru wan (rețea zonă extinsă),
software de operare usb (magistrală serială
universală), software de optimizare, software
de pregatire, software de prelucrare a datelor,
software de prelucrare de imagini pentru
camere auto, software de procesare a
datelor pentru reprezentări grafice, software
de procesare a datelor pentru procesarea
textelor, software de proiectare asistată de
calculator (cad), software de proiectare tehnică
pentru tehnologia microundelor, software de
protejare a confidențialității, software de realitate
augmentată pentru învățământ, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate virtuală, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software de

realitate virtuală pentru simulări, software de
realitate virtuală pentru învățământ, software
de realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software de recunoaștere a gesturilor, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de recunoaștere optică a codurilor
de bare, software de recunoaștere optică
a semnelor, software de referință, software
de reprezentare tabelară, software de rețea,
software de securitate, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software de
simulare, software de simulare pentru utilizare cu
calculatoarele digitale, software de sincronizare
de fiș iere, software de sistem, software de
sistem de gestionare a fluxului de lucru, software
de sistem și de suport de sistem și firmware,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software de suport pentru sisteme, software
de telecomunicatii, software descărcabil de pe
internet, software descărcabil pentru jocuri de
calculator într-o rețea informatică mondială și
de pe dispozitive fără fir, software descărcabil
pentru poșta electronică, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software descărcabil pentru
jocuri electronice pentru dispozitive făr ă fir,
software descărcabil pentru jocuri, software
descărcabil sub formă de aplicații mobile pentru
restaurante virtuale pentru livrare și comenzi,
software descărcabil sub formă de aplicație
mobilă pentru comenzi și livrare de alimente,
software educational, software educaţional care
conține instrucțiuni pentru jucarea jocurilor,
software educațional de calculator pentru
copii, software electromecanic, software folosite
pentru dozimetrie în domeniul radioterapiei,
software gratuit, software industrial, software
informatic care permite calculatoarelor să
ruleze aplicații paralele și să realizeze calcule
paralele, software informatic de uz comercial,
software informatic destinat utilizării în crearea
și elaborarea de site-uri web, software informatic
destinat utilizării pentru furnizarea accesului
multiplu la o rețea informatică globală, software
informatic pentru convertirea documentelor
imagini în formate electronice, software
informatic pentru crearea de firewall-uri, software
informatic pentru sisteme de poziționare globală
(gps), software informatic pentru comunicații
în rețele fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software informatic utilitar
descărcabil, software înregistrat pentru jocuri pe
calculator, software integrat, software interactiv,
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software
interactiv multimedia pentru a juca jocuri,
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software interactiv pentru afaceri, software
interactiv pentru baze de date, software
mobil, software multimedia, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pe partea
de server, software pentru acces la internet,
software pentru acces la conținut, software
pentru accesarea repertoriilor de informații
care pot fi descărcate din rețeaua globală
de calculatoare, software pentru administrare
de cazinouri, software pentru administrarea
prezentării, software pentru administrarea de
jocuri și jocuri de noroc online, software pentru
administrarea de date și fișiere și pentru baze
de date, software pentru administrarea de clădiri,
software pentru administrarea conținutului web
(wcm), software pentru afișare video, software
pentru analiza datelor de afaceri, software
pentru analiză facială, software pentru animație,
software pentru anularea zgomotului, software
pentru aparate de jocuri video de tip arcadă,
software pentru aparate pentru tomografie
dinamică, software pentru aplicații de calculator
cu jocuri și jocuri de noroc, software pentru
aplicații web și servere, software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, software
pentru artă grafică, software pentru asigurarea
securității poștei electronice, software pentru
asistent virtual, software pentru automatizarea
arhivării de date, software pentru automatizarea
proceselor robotice (rpa), software pentru
automatizarea documentelor, software pentru
automatizare industrială, software pentru birouri,
software pentru care permite furnizarea de
medii electronice prin internet, software pentru
cartografiere, software pentru căutarea și
recuperarea de informații printr-o rețea de
calculatoare, software pentru cititoare de
carduri, software pentru cloud computing,
software pentru comanda aparatelor și
instrumentelor pentru iluminat scenic, software
pentru comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru comerț cu amănuntul, software
pentru comerț prin intermediul unei rețele
globale de comunicații, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software pentru comprimarea datelor, software
pentru compunerea de muzică, software pentru
comunicarea de date, software pentru comunități
de utilizatori, software pentru conferințe,
software pentru conferin țe video, software
pentru contabilizarea gazelor cu efect de
seră, software pentru contracte inteligente,
software pentru control parental, software
pentru controlarea mediului, software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces și

de securitate pentru clădiri, software pentru
controlul și îmbunătățirea calității sunetului la
echipamentele audio, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, software pentru
controlul funcționării dispozitivelor audio și video,
software pentru controlul mișcării, software
pentru crearea de diagrame, software pentru
crearea de materiale publicitare online pe
site-uri web, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, software pentru
criptografie, software pentru cursuri virtuale,
software pentru detectarea de riscuri, software
pentru detectarea de amenințări, software
pentru detectarea incendiilor, software pentru
detectarea automată a proceselor economice
(abpd), software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru dezvoltarea mijloacelor de
comunicare, software pentru dezvoltare de
produse, software pentru dezvoltare de
aplicații, software pentru diagnoză și depanare,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, software pentru divertisment, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
software pentru domotica, software pentru e-
mail, software pentru economizor de ecran,
software pentru editare, software pentru
editare audio, software pentru editarea de
imagini, sunete și materiale video, software
pentru efectuarea de tranzacții online, software
pentru evaluarea comportamentului clienților în
magazine online, software pentru extragere de
date, software pentru extranet, software pentru
fabricare asistată de calculator (cam), software
pentru fabricație, software pentru facilitarea
tranzacțiilor securizate cu cărți de credit,
software pentru făcut calendare, descărcabil,
software pentru fiabilitatea hardware-ului,
software pentru fiabilitatea software-ului,
software pentru firewall-uri pentru calculatoare,
software pentru flux de lucru, software pentru
furnizori de soluții digitale, software pentru
generarea de imagini virtuale, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru gestionarea tipăririi la imprimantă,
software pentru gestionarea operațională a
cardurilor magnetice și electronice portabile,
software pentru gestionarea dispozitivelor
mobile, software pentru gestionare locală,
software pentru gestionarea proceselor de
afaceri (bpm), software pentru gestionarea
performanței economice, software pentru
gestionarea macrodatelor, software pentru
gestionarea conținutului la nivel de întreprindere
(ecm), software pentru gestionarea de imagini,
software pentru gestionarea riscului operațional,
software pentru gestionarea ciclului de viață al
produselor, software pentru gestionarea lanțului
de aprovizionare, software pentru gestionarea
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forței de muncă, software pentru gestionarea
traficului, software pentru gestionarea unui
magazin online, software pentru gestiunea
documentelor, software pentru grafică 3d
pe calculator, software pentru îmbunătățirea
posibilităților audiovizuale ale aplica țiilor
multimedia, și anume integrarea de text, sunet,
grafici, imagini fixe și animate, software pentru
închirierea de spațiu publicitar pe site-uri web,
software pentru ingineria produselor, software
pentru inginerie chimică, software pentru
inginerie electrică, software pentru inginerie
mecanică, software pentru inginerie civilă,
software pentru inginerie asistată de calculator
(cae), software pentru integrarea segmentelor
de control, software pentru integrarea de
publicitate online pe site-uri web, software
pentru integrarea inteligenței artificiale și învățării
automate în tehnologia de lucru cu volume mari
de date, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, software pentru întocmire
de declarații fiscale, software pentru intranet,
software pentru întreprinderi, software pentru
învățare automată, software pentru inventariere,
software pentru jocuri, software pentru jocuri
care ofera sau afiseaza castigul jucatorului
din masinile de joc, software pentru jocuri
cu realitate augmentată, software pentru jocuri
de realitate virtuală, software pentru jocuri
de calculator utilizat jocuri interactive online,
software pentru jocuri de calculator, descărcabil,
software pentru jocuri de calculator folosit
pe aparate mobile, software pentru jocuri de
calculator, înregistrat, software pentru jocuri
folosit împreun ă cu consolele de jocuri video,
software pentru jocuri pe calculator, descărcabil
dintro rețea globală de calculatoare, software
pentru jocuri pe calculator destinate utiliză
rii pe telefoanele mobile și celulare, software
pentru jocuri video de calculator, software
pentru jocuri video pe calculator, software
pentru livrare de conținut fără fir, software
pentru logistică, software pentru managementul
relațiilor cu clienții (crm), software pentru
master în educație, software pentru medii
de dezvoltare, software pentru mesagerie on-
line, software pentru mijloace de comunicare,
software pentru monitorizarea mediului, software
pentru monitorizarea sănătății, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru motoare de că utare, software
pentru operare lan (rețea locală), software
pentru operarea și gestionarea componentelor
circuitelor integrate, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
optimizarea costului pe clic (pay per
click), software pentru organizarea adunărilor
generale, software pentru organizarea și

vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
software pentru pariuri, software pentru
planificare, software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
planificarea, integrarea și optimizarea aplicațiilor
pentru orașe inteligente, software pentru plăți,
software pentru plăți electronice, software
pentru plugin-uri, software pentru predare,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software pentru prelucrarea de fișiere muzicale
digitale, software pentru prelucrarea imaginilor,
materialelor grafice și textelor, software
pentru prelucrarea datelor și imaginilor pentru
realizarea de modele tridimensionale, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software pentru prelucrarea de imagini, grafice,
conținut audio, conținut video și text, software
pentru previziuni de piață, software pentru
prezentare, software pentru procesarea plăților
electronice către și de la alte persoane, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
pentru protecț ia datelor cu caracter personal și a
vieții private, software pentru punerea la comun
de fișiere, software pentru realitate augmentată,
software pentru realitate augmentat ă destinat
creării de hărți, software pentru realitate
augmentată destinat utilizării pe dispozitive
mobile pentru integrarea datelor electronice cu
medii din lumea reală, software pentru realitate
augmentată destinat utilizării pe dispozitive
mobile, software pentru realitate virtuală și
augmentată, software pentru recunoasterea
caracterelor, software pentru recunoasterea
vocala, software pentru recunoasterea fetelor,
software pentru recunoașterea optică a
caracterelor, software pentru recuperarea
creanțelor, software pentru recuperarea de
informații, software pentru redirecționarea
mesajelor, software pentru repararea erorilor
informatice, software pentru reportare, software
pentru rețea fără fir tip mesh, software pentru
securitatea rețelelor și dispozitivelor, software
pentru server web, software pentru servere,
software pentru servere de fișiere, software
pentru servere de aplicații, software pentru
servere de baze de date, software pentru servere
de poștă electronic ă, software pentru servere
de comunicații, software pentru servere de cloud,
software pentru servere media, software pentru
servere proxy, software pentru servere pentru
imprimante, software pentru servere virtuale,
software pentru serverul de acces la rețea,
software pentru servicii de posta electronica
si mesagerie electronica, software pentru
simulare (servicii de divertisment), software
pentru simulare (formare), software pentru
simulare de vehicule, software pentru simularea
aplicațiilor, software pentru sincronizare de
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baze de date, software pentru sisteme de
operare pe calculator, software pentru sisteme
de navigație gps, software pentru sisteme de
navigație prin satelit, software pentru sisteme de
rezervare, software pentru sisteme de informații
geografice (gis), software pentru sisteme de
detectare a accesului neautorizat (ids), software
pentru sisteme electronice de asistență la
condus, software pentru sisteme informatice de
management (mis), software pentru speculații
intrazilnice (day trading), software pentru
stocare digitală distribuită, software pentru
streaming de multimedia, software pentru
studenți, software pentru supravegherea de
articole electronice (eas), software pentru
table interactive whiteboard, software pentru
tablete, software pentru tablouri de bord,
software pentru tehnologia afacerilor, software
pentru tehnoredactare computerizată , software
pentru telefoane mobile, software pentru
telefoane inteligente, software pentru telefonie
prin calculator, software pentru televiziune
cu circuit închis (cctv), software pentru
testare, software pentru testarea hardware-
ului, software pentru testarea de software,
software pentru tomografie cu raze x, software
pentru topografie, software pentru upi (interfață
universală periferică), software pentru urm ărirea
comportamentului șoferilor, software pentru
utilități, securitate și criptografie, software
pentru verificarea creditelor, software senzitiv,
software și aplicații pentru dispozitive mobile,
software și platforme digitale de telefonie,
software social, software științific, software
sub formă de dispozitiv medical (samd)
descărcabil, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, software utilitar, software
utilizat in domeniul muzical, software utilizat
la prelucrarea plachetelor semiconductoare,
software video interactiv, solenoizi, sonare,
sonde cu termistor, sonde cu vid pentru
laborator, sonde cu vid pentru uz științific, sonde
de adâncime marină, sonde de avalanșă cu
senzori pentru măsurat grosimea zăpezii, sonde
de contact pentru plăci cu circuite imprimate,
sonde de imersiune, sonde de scanare, nu de uz
medical, sonde de temperatură cu fibre optice,
altele decât cele pentru uz medical, sonde
de testare (electrice), sonde de uz științific,
sonde logice, sonde pentru avalanșe, sonde
pentru testare, altele decât cele de uz medical,
sonde pentru testarea semiconductorilor, sonde
ultrasonice, altele decât cele de uz medical,
sonerii de alarmă, sonerii de ușă, electrice,
sonerii (dispozitive de avertizare), sonerii
electrice, sonerii, electrice, sonerii electrice
pentru uşi, sonerii electronice, sonerii electronice
cu camere video pentru uși, sonerii electronice

de avertizare, sonerii electronice fără fir
pentru uși, sonerii fără fir pentru gestionarea
cozii de aș teptare, sonometre, șosete de
protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, specimene științifice pentru laborator,
spectografe (astronomie), spectrocolorimetre,
altele decât cele pentru diagnosticare medicală,
spectrofotometru, spectrografe, spectrometre,
spectrometre cu rezonanță nuclear ă (altele
decât cele pentru uz medical), spectrometre
de masă, spectroscoape, spidometre, spioni
(tehnic), spirometre de uz științific, stabilizatoare
de frecvență , stabilizatoare de imagine,
stabilizatoare de tensiune, stabilizatoare de
tensiune în linii electrice, stabilizatoare de
tensiune statică, stâlpi de antenă, stâlpi
indicatori luminoși, stâlpi pentru antene,
stâlpi pentru antene fără fir, startere pentru
lămpi fluorescente, stație de cuplare pentru
calculatoare, stație pentru spălarea ochilor în caz
de urgență, stații de alimentare pentru vehicule
electrice, stații de andocare electronice, stații
de andocare pentru tablete, stații de andocare
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru playere audio digitale, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, stații de andocare
pentru laptop, stații de bază de telecomunicații,
stații de control de la distanță (electrice sau
electronice), stații de încărcare pentru mașini
electrice, stații de lucru (calculatoare), stații
de lucru (echipament de calculator), stații de
lucru utilizate pentru proceduri chirurgicale,
staț ii de radio portative, stații meteo digitale,
stații meteo fără fir, stații radio cb, staț ii
terestre de sateliți, stelaje de uscat (fotografie),
stereoscoape, stick usb tip carte de credit,
stickuri de memorie, sticlă de ochelari, sticlă
fotosensibilă, sticlă optică, sticlă pentru discuri
faraday, sticlărie pentru laborator, sticlărie pentru
laboratoarele de biologie, sticlărie pentru uz
în domeniul științific (special adaptate), sticle
izolatoare (flacoane) folosite în laboratoare,
sticle optice, sticle optice de vizualizare (vizoare)
pentru uși, stilouri capacitive pentru dispozitive
cu ecran tactil, stilouri cu vârf conductiv pentru
dispozitive cu ecran tactil, stilouri electronice,
stilouri magnetooptice, stilouri testere pentru
tensiune electrică, stilusuri pentru ecrane tactile,
stocare în rețea (nas), stroboscoape, structuri de
panouri solare, subansambluri pentru calculator,
șublere cu arcuri, șublere electronice, suite
de programe de birou (software), sulfitometre,
șunturi, supape electrice de control, supape
electrice (termoionice), supape pentru umflarea
vestelor de salvare, supape solenoidale, supape
termoionice pentru aparate de radio, supape
termostatice,
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supercalculatoare, supercapacitori pentru
stocarea de energie, supercondensatoare
pentru stocarea de energie, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru stocarea de aparate audio, suporturi
adaptate pentru difuzoare, suporturi adaptate
pentru stocarea de aparate video, suporturi
adaptate pentru discuri compacte, suporturi
adaptate pentru calculatoare tabletă, suporturi
adaptate pentru laptopuri, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
suporturi biped pentru camere video, suporturi
cu inel pentru telefoane mobile, suporturi cu trei
picioare pentru aparate de fotografiat, suporturi
de bord adaptate pentru telefoane mobile și
telefoane inteligente, suporturi de bord pentru
dispozitive de navigație, suporturi de camere
video montate pe căști, suporturi de date,
suporturi de date care conțin tipuri de caractere
memorate, suporturi de date care pot fi citite
de mașini, suporturi de date cu microcircuit,
suporturi de date electronice, suporturi de
date lizibile mecanic înregistrate cu ajutorul
unor programe, suporturi de date magnetice,
suporturi de date magnetice pre-înregistrate,
suporturi de date magnetice care conțin
programe informatice înregistrate, suporturi de
date optice cu programe informatice înregistrate,
suporturi de date pentru calculatoare, care
conțin software înregistrat, suporturi de date pre-
înregistrate destinate utilizării cu calculatorul,
suporturi de fixare adaptate pentru calculatoare,
suporturi de fixare adaptate pentru monitoare de
calculator, suporturi de fixare pentru difuzoare,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, suporturi de încheietură pentru
tastaturi, suporturi de informație (codificate sau
magnetice), suporturi de informație (electrice
sau electronice), suporturi de informații care pot
fi citite de maș ini, suporturi de înregistrare
(optice), suporturi de înregistrare (magnetice),
suporturi de înregistrare electromagnetică,
suporturi de înregistrare magnetice, discuri de
înregistrare, suporturi de înregistrare analogice
goale, suporturi de înregistrări muzicale pe
bandă magnetică, suporturi de măsurare,
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule, suporturi de montare pentru
hardware de calculatoare, suporturi de nas
pentru ochelari, suporturi de nas pentru ochelari
de soare, suporturi de perete adaptate pentru
ecrane de televizor, suporturi de răcire pentru
laptopuri, suporturi de retorte, suporturi de
scurgere, pentru lucrări fotografice, suporturi de
stocare a datelor, suporturi de stocare analogice
goale, suporturi de stocare pentru discuri
de calculator, suporturi de tablete adaptate
pentru folosirea în automobile, suporturi de

telefoane mobile pentru bord, suporturi de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
suporturi digitale de înregistrare, suporturi
fotografice (filme impresionate), suporturi
fotosensibile (filme expuse), suporturi magnetice
de date, suporturi magnetice de înregistrare,
suporturi magnetice pentru înregistrare de date
(goale), suporturi media educative descărcabile,
suporturi optice de date, suporturi pentru
amplificatoare, suporturi pentru aparate de
fotografiat, suporturi pentru bobine electrice,
suporturi pentru boxe, suporturi pentru camere
video, suporturi pentru depozitarea discurilor,
adaptate, suporturi pentru echipamente de
calculator, suporturi pentru eprubete, suporturi
pentru filme radiografice, altele decât cele de uz
medical, suporturi pentru fire electrice, suporturi
pentru imprimantă, suporturi pentru încheietura
mâinii pentru utilizarea computerului, suporturi
pentru încheietura mâinii, folosite de utilizatorii
de calculatoare, suporturi pentru înregistrări
sonore, suporturi pentru microfoane, suporturi
pentru microscoape de operație, suporturi
pentru ochelari, suporturi pentru programe
(magnetice), suporturi pentru programe (optice),
suporturi pentru selfie (monopoduri manuale),
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, suporturi pentru
siguranțe fuzibile, suporturi pentru telefoane
mobile, suporturi pentru televizoare, suporturi
pivotante pentru calculatoare, surse de
alimentare (baterii), surse de alimentare cu
intrare cc, surse de alimentare de înaltă
tensiune, surse de alimentare de joasă
tensiune, surse de alimentare electronice,
surse de alimentare în comutație de înaltă
frecvență, surse de alimentare pentru rețea
de alimentare cu electricitate, surse de
alimentare pentru telefoane inteligente, surse
de alimentare portabile (baterii reîncărcabile),
surse de alimentare (transformatoare), surse
de curent conectate la aparate audio folosite
în autovehicule, surse de lumină (blițuri)
folosite în fotografiere, surse electrice de
energie electrică de curent alternativ (c.a.) și
curent continuu (c.c.), șuruburi micrometrice,
șuruburi micrometrice pentru instrumente optice,
switch-uri pentru rețele de calculatoare,
table electronice, table electronice de scris,
table electronice interactive whiteboard, table
interactive (whiteboard) pentru calculatoare,
tablete, tablete digitale, tablete grafice,
tablete grafice digitale, tablouri de comandă
(electricitate), tablouri de comandă pentru
telecomunicații, tablouri de comandă pentru
alarme de securitate, tablouri de comandă
pentru lifturi, tablouri de conexiune, tablouri
de contacte electrice, tablouri de control
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electrice, tablouri de distribuție, tablouri de
distribuție (electricitate), tablouri de distribuție
(electrice), tablouri de operare și comandă
(electrice), tablouri electrice de comandă,
tablouri electrice de distribuție, tahografe,
tahometre, tampoane de urechi pentru scafandri,
tampoane (electrice), tapete descărcabile pentru
calculatoare și telefoane mobile, tastaturi,
tastaturi de calculatoare, tastaturi de calculator,
tastaturi fara fir, tastaturi multifuncționale,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
tastaturi pentru alarme de securitate, tastaturi
pentru direcționarea semnalelor audio, video
și digitale, tastaturi pentru tablete, tastaturi
pentru telefoane mobile, tastaturi pentru
telefoane inteligente, taste pentru tastatură
de calculator, taste tonuri (tone pad), tăvi
de laborator, tăvi de testare, taximetre,
taximetre electronice, telecomenzi, telecomenzi
cu infraroșu, telecomenzi fără fir pentru
dispozitive electronice portabile și calculatoare,
telecomenzi multifuncț ionale, telecomenzi
pentru acționarea automată a supapelor,
telecomenzi pentru acționarea machetelor
de vehicule, telecomenzi pentru acționarea
alarmelor de ma șină, telecomenzi pentru
aparate de radio, telecomenzi pentru aparate
stereo, telecomenzi pentru comanda produselor
electronice, telecomenzi pentru dispozitive
electronice mobile, telecomenzi pentru
echipamente audiovizuale, telecomenzi pentru
jaluzele, telecomenzi pentru jucării zburătoare,
telecomenzi pentru locuință , telecomenzi
pentru motoare, telecomenzi pentru proiectoare,
telecomenzi pentru sisteme multimedia,
telecomenzi pentru televizoare, telecomenzi
universale, teleconvertoare, telecopiatoare,
telefoane, telefoane alimentate cu energie
solară, telefoane celulare, telefoane celulare
digitale, telefoane cu bandă triplă, telefoane
cu internet, telefoane cu sisteme de inter-
comunicare incorporate, telefoane de conferință,
telefoane de mașină, telefoane digitale,
telefoane fără fir, telefoane fixe, telefoane
inteligente, telefoane inteligente care se poartă
în combinație cu hainele, telefoane inteligente
pliabile, telefoane inteligente sub formă de
ceas de mână, telefoane inteligente sub
formă de ochelari, telefoane mobile, telefoane
mobile braille, telefoane mobile cu sisteme fax
încorporate, telefoane mobile cu tastaturi și
numere mari care ajută utilizatorii cu deficiențe
de vedere sau de dexteritate, telefoane mobile
folosite în vehicule, telefoane portabile, telefoane
prin satelit, telefoane publice, telefoane publice
cu plată, telefoane voip, telefone prin internet,
telegrafe (aparate), teleimprimatoare, telemetre,
telemetre cu laser, telemetre (pentru camere

foto), telemetre pentru carabină (telescopice),
telemetre pentru golf, telepromptere, telescoape,
telescoape cu monturi ecuatoriale, telescoape
de tranzit meridian, telescoape de vizare,
telescoape reflectoare, telescoape zenitale,
teletipuri, televizoare, televizoare cu diode
electroluminescente (led), televizoare cu diode
organice emițătoare de lumină (oled-uri),
televizoare cu dmb (difuziune multimedia
digitală), televizoare cu ecran cu cristale lichide
(lcd), televizoare cu plasmă, televizoare cu
proiecție laser, televizoare cu protocol de
identificare (ip - internet protocol), televizoare
de înaltă definiție (hdtv), televizoare de mașină,
televizoare digitale, televizoare prevăzute cu
aparate de înregistrare video, televizoare uhd
(ultra înaltă definiție), temporizatoare audio,
temporizatoare automate folosite la aparatele
pentru prepararea băuturilor, temporizatoare
cu numărătoare inversă, temporizatoare de
bucătărie, temporizatoare digitale pentru
ouă, temporizatoare electrice, temporizatoare
mecanice pentru ouă, temporizatoare pentru
bucătărie, temporizatoare (pentru camerele
de luat vederi și aparatele de fotografiat),
temporizatoare pentru întrerupătoare electrice,
temporizatoare pentru ouă, tensiometre,
teodolite, teodolite de precizie, terminale
computerizate pentru uz bancar, terminale cu
taste, terminale de afișare grafică, terminale de
contact pentru conectoare electrice, terminale
de date, terminale de date vizuale, terminale
de ieșire de date, terminale de împământare,
terminale de intrare de date, terminale de plată,
dispozitive de distribuire și sortare a banilor,
terminale de telefonie, terminale electrice,
terminale electronice de încasare a taxei de
autostrad ă, terminale electronice la puncte de
vânzare, terminale electronice pentru generarea
de bilete de loterie, terminale grafice, terminale
informatice, terminale interactive, terminale
interactive cu ecran tactil, terminale multimedia,
terminale pentru afișare de informații, terminale
pentru carduri de credit, terminale pentru
coduri de bare, terminale pentru comunicații
mobile, terminale pentru plăți electronice,
terminale pentru poșta electronică, terminale
pentru prelucrarea datelor, terminale pentru
procesarea electronică de plăți efectuate cu
card de credit, terminale pentru puncte de
desfacere, terminale pentru puncte de vânzare,
terminale pentru radiotelefoane, terminale
pentru recepția semnalului, terminale securizate
pentru tranzacții electronice, terminale usoare
de birou (thin client), termistoare, termistoare
pentru ulei-apă, termocupluri, termohidrometre,
termohigrometre, termoimprimante, termometre,
termometre, altele decât cele de uz medical,
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termometre cu infraroșu, termometre cu
infraroșu, altele decât de uz medical, termometre
cu mercur (altele decât cele de uz medical),
termometre cu oscilatoare de rezistență,
termometre de laborator, termometre de
sticlă cu cuarț, termometre de uz casnic,
termometre digitale, altele decât cele pentru
uz medical, termometre digitale pentru carne,
termometre electronice, altele decât cele
de uz medical, termometre pentru carne,
termometre pentru zahăr, termometre tehnice,
termostate de cameră, termostate digitale pentru
controlarea temperaturii, termostate digitale
pentru control climatic, termostate electrice,
termostate mecanice pentru încăperi, termostate
pentru motoarele vehiculelor, termostate pentru
vehicule, testere de alarme de fum, testere de
cabluri audio, testere de continuitate, testere
de curent, testere de discuri optice, testere
de izolație, testere de rețea de alimentare
cu electricitate, testere de spidometre, testere
pentru antigel, testere pentru baterii, testere
pentru baterii și acumulatoare, testere pentru
tranzistori, testware, tetrode, teuri desen
(instrumente de mă surare), teuri pentru
măsurare, tipare de cusut descărcabile, tipuri
de caractere înregistrate pe suporturi magnetice,
tiratroane, tiristoare, tobogane de evacuare,
tobogane de evacuare (echipamente de
salvare), tocuri de ochelari, tocuri de ochelari
de vedere, tocuri pentru aparate de fotografiat,
tocuri pentru ochelari de vedere pentru copii,
tocuri pentru ochelari de vedere și de soare,
tocuri pentru ochelari fără brațe, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații de
piele, tonomate muzicale, tonometre pentru
măsurare (nu de uz medical), tonuri de apel
descărcabile pentru telefoane mobile, tonuri
de apel pentru telefon (descărcabile), torțe de
semnalizare pentru salvare, torțe de semnalizare
pentru salvare, neexplozive și nepirotehnice,
touchpad-uri pentru calculatoare, traductoare
de forță, traductoare de măsură, traductoare
de presiune, traductoare electroacustice,
traductoare electrooptice, traductoare lineare,
traductoare piezoelectrice, transductoare,
transductoare cu ultrasunete, transductoare
electrice, transductoare electroacustice,
transformatoare acustice, transformatoare
de curent, transformatoare de curent
electric, transformatoare de distribuție,
transformatoare de frecvență, transformatoare
de impedanță, transformatoare de înaltă
tensiune, transformatoare de înaltă frecvență,
transformatoare de linie, transformatoare de
nivel, transformatoare de rețea de alimentare cu
electricitate,

transformatoare de ridicare a tensiunii,
transformatoare de semnal, transformatoare
de simetrizare, transformatoare de tensiune,
transformatoare de tensiune capacitive,
transformatoare de tip uscat, transformatoare
electrice, transformatoare electrice de voltaj,
transformatoare electrice pentru trenuri de
jucă rie, transformatoare electrice (pentru
aparate de telecomunicații), transformatoare
electronice, transformatoare electronice de
putere, transformatoare pentru amplificare,
transformatoare pentru sudură, transformatoare
reductoare electrice, transmisii video,
transmițătoare cu inducție, transmițătoare de
presiune, transmi țătoare de radio-frecvențe,
transmițătoare de semnale, transmițătoare
de semnale de urgență, transmițătoare
fără fir, transmițătoare fm, transmițătoare
folosite în comunicațiile de urgență,
transmițătoare optice, transmițătoare optice
utilizate cu cabluri din fibră optică,
transmițătoare pentru radar, transmițătoare
pentru sisteme de poziționare globală
(gps), transmițătoare pentru telecomenzi,
transmițătoare pentru transmisia semnalelor
electronice, transmițătoare pentru transmisia
semnalelor electrice, transmițătoare portabile,
transmițătoare punct-lapunct, transmițătoare
radio, transmițătoare radio pentru telecomenzi,
transmiță toare sateliți, transmițătoare
(telecomunicații), transmițătoare telefonice,
transmi țătoare video, transmultiplexoare,
transpondere, transpondere echipate cu sisteme
de plată electronică montate înăuntrul
vehiculelor, tranzistoare bipolare, tranzistoare
(electronică), tranzistori, tranzistori unijoncțiune,
trasatoare paralele, trasatoare paralele cu
canelură, trasatoare paralele pentru tâmplărie,
trasatoare paralele (tâmplărie), trasatoare plate,
trasoare analitice, trepiede pentru aparate de
topografie, trepiede pentru aparate fotografice,
trepiede (pentru aparate topografice), trepiede
pentru binocluri, trepiede (pentru telescoape),
trepiede pentru telescoape, triode, triode
planare, triunghiuri de laborator, triunghiuri de
semnalizare pentru avarie, truse de disecție
(microscopie), truse dotate cu instrumente
pentru disecție de uz științific sau pentru
cercetare, truse dotate cu instrumente pentru
disecție, nu de uz medical, truse științifice pentru
copii sub formă de aparate didactice, truse
științifice pentru copii sub formă de aparate
de instruire, tub (din pânză sau metalic) de
evacuare în caz de incendiu, tub vidicon,
tuburi acustice, tuburi amplificatoare, tuburi
amplificatoare sau lămpi de amplificatoare,
tuburi capilare pentru utilizare în laborator, tuburi
catodice, tuburi convertoare de imagine, tuburi
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cu catod rece, tuburi cu descărcare electrică,
altele decât cele pentru iluminat, tuburi cu
microunde, tuburi cu oxigen, tuburi cu oxigen
pentru scufundări, tuburi cu unde progresive,
tuburi de depozitare pentru laborator, tuburi de
emisie, tuburi de manometre, altele decât cele
pentru uz medical, tuburi de măsurare, tuburi
de protecție pentru cabluri electrice, tuburi de
radiații, tuburi de raze x, altele decât pentru uz
medical, tuburi de recepție, tuburi de respirat
pentru antrenament de înot, tuburi de respirat
sub apă, tuburi de
sticlă de uz științific, tuburi de uscare din
sticlă pentru laborator, tuburi electronice,
tuburi electronice cu vid (radio), tuburi
fotomultiplicatoare, tuburi fotosensibile, tuburi
pentru camere de televiziune, tuburi
pentru intensificarea imaginii, tuburi pentru
microscoape (monturi pentru obiective), tuburi
pentru telescoape (monturi pentru obiective),
tuburi (pipete) de uz științific, tuburi pitot,
tuburi redresoare, tuburi termionice, tuneluri
aerodinamice, tuner stereo, tunere de
semnale, tunere de semnale radio, tunuri
de electroni, ultramicrometre, ultramicroscoape,
ultramicrotoame, umidometre, undametre,
unități centrale de prelucrare (electric), unități
centrale de prelucrare (procesoare), unități
centrale de procesare, unități centrale de
procesare (electronice), unități centrale de
procesare pentru procesarea informațiilor,
datelor, sunetelor sau imaginilor, unități centrale
de procesare pentru calculatoare, unități cu
difuzor pentru birou sau montat în mașină
pentru a permite folosirea unui telefon mobil
în modul hands-free, unități cu emițător audio,
unități cu transformator de simetrizare, unități
de afișaj vizual, unități de afișaj vizual
computerizat, unități de afișare a temperaturii,
unități de afi șare video, unități de alimentare
cu energie electrică, unități de alimentare
cu energie electrică neîntreruptă, unități de
bandă magnetică pentru computere, unit ăți
de benzi magnetice, unități de cd-rom, unități
de codificare electronice, unit ăți de codificare
electronică, unități de conectare cu siguranță
fuzibilă, unități de conectare (electrice), unități de
control al accesului (automate), unități de control
pentru mașini de gătit, unități de control pentru
amplificatoare destinate utilizării în vehicule,
unități de date sincrone, unități de disc externe
pentru calculatoare, unit ăți de disc fix, unități
de disc pentru computere (informatică), unități
de discuri flexibile, unități de discuri magnetice,
unități de filtrare folosite în laborator, unități
de hard disk, unități de hard disk magnetice,
unități de interfață de comunicare, unități de
interfață pentru magistrale de date, unități

de măsură a reverberației sunetelor, unități
de memorie electronice, unități de memorie
semiconductoare, unități de monitorizare a
tensiunii, unități de monitorizare (electrice),
unități de procesare grafică (gpu), unități de
racord (contacte electrice), unități de recuperare
pentru protecția datelor, unități de salvare cu
aer comprimat pentru scufundări, unități de
stocare hibride (sshd), unități de stocare pentru
unități de discuri dure în miniatură, unități de
stocare (ssd), unități de testare pentru depistarea
scurgerilor, unități de testare pentru sisteme
hidraulice, unități de transmisie a semnalului
cu comenzi multiple, unități electronice de
control, unități electronice de control al
proceselor, unități flash usb cu microconectoare
usb compatibile cu telefoanele mobile, unități
hard disk portabile pentru calculatoare, unități
multidisc pentru computere (juke-box), unități
optice pentru stocarea datelor, unități pentru
controlul proceselor (electrice), unități pentru
controlul procesului (electronice), unități pentru
copii de siguranță pentru calculatoare, unităț
i pentru dischete, unități pentru discuri, unități
pentru discuri digitale, unități pentru discuri
optice, unități pentru dvd-uri, unități programabile
cu citire digitală, ureometre, usb hub-uri,
uscătoare de film, uscătoare de sticlărie
pentru laborator, uscătoare pentru straturi
fluidizate, vacuummetre, valve solenoide,
vârfuri de pipetă pentru uz în laborator,
vârfuri de pipete, variatoare electronice de
viteză, variometre, varistoare, vase de sticlă
gradate, vase izolate pentru utilizare în
laborator, vase petri utilizate în cercetarea în
laboratoare, vase și plăci pentru culturi de
bacterii, vehicule de stingere a incendiilor,
ventilatoare active de răcire pentru componente
electronice, ventilatoare de răcire pentru u.c.p.,
ventilatoare de răcire pentru componente
electrice, ventilatoare interne de răcire pentru
calculatoare, ventilatoare pentru unități centrale
de procesare (cpu), ventile electromagnetice
(întrerupătoare electromagnetice), ventile
termionice, verificatoare de fază, veste antiglonț,
veste bcd, veste de protecție (îmbrăcăminte)
pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor
(altele decât cele adaptate pentru sport), veste
de salvare, veste de salvare pentru animale
de companie, veste de salvare pentru câini,
veste de salvare pentru scafandri, veste de
salvare pentru schi nautic, veste de salvare
reflectorizante, veste de salvare tip jachetă
pentru imersiune, veste rezistente la loviturile de
cuțit, vibrometre, video discuri, video recordere,
videocasetofoane, videoclipuri din filme pre-
înregistrate, videoproiectoare, videotelefoane,
viscozimetre, indicatoare de viteză, vitezometre,
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vitezometre pentru biciclete, lunete de vizare
pentru arme de foc, viziere de protecție, viziere
pentru protejarea sudorilor, vizoare cu stabilizare
giroscopică, vizoare fotografice, vizoare (lentile
de mărire) pentru uși, vizoare optice, vizoare
optice pentru uși, vizoare (pentru camere),
vizoare pentru uși, vizoare tridimensionale,
vizor angular, vocodere, voltmetre, voltmetre
de bandă largă pentru măsurarea unghiului de
fază, wattmetre, wattmetre cu frecvență radio,
x-y plottere, zaharimetre, zgărzi electronice
de dresaj pentru animale, ziare electronice
descărcabile.
10. Benzi de kinesiologie, aparate și
instrumente chirurgicale, medicale, dentare
și veterinare, membre artificiale, ochi și
dinți, articole ortopedice, material de sutură,

11. Abajururi, abajururi de sticlă pentru lămpi,
abajururi opace pentru lumini, abajururi opace
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi de masă,
abajururi pentru surse de lumină, suporturi de
abajururi, generatoare de abur, altele decât părți
de mașini), acceleratoare de tiraje, acoperiri de
sticlă sub formă de accesorii pentru corpurile
de iluminat solare, acoperiri protectoare de
robinete de cadă pentru copii, acumulatoare
de aburi, acumulatoare de căldură, aeratoare
cu funcție de economisire a apei pentru
robinete, aeratoare de suprafață pentru iazuri,
aeratoare pentru robinete, aeratoare pentru
robinete (accesorii pentru instalații sanitare),
instalații de iluminat pentru vehicule aeriene,
aeroterme, aeroterme electrice (de uz casnic),
alambicuri, alimentatoare pentru cazane de încă
lzire, amestecătoare automatice sub formă de
componente ale instalațiilor de duș, ansambluri
de gătit, ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase, dispozitive antiorbire
pentru vehicule) (armături de lămpi), dispozitive
antiorbire pentru vehicule (armături de lămpi),
instalații de încălzire cu apă caldă, instalații
pentru răcirea apei, aparat de călcat cu
aburi pentru articole vestimentare, aparat de
dezinfecție pentru distribuirea de soluții în țevile
de apă ale instalațiilor sanitare, aparat de
încălzire a încăperilor cu aer cald (de uz
industrial), aparat de înc ălzit farfurii, aparat
de purificare a apei pentru acvarii cu apă de
mare, aparat decantor pentru deșeuri, aparat
electric pentru încălzirea apei, aparate acționate
electric pentru încălzirea apei, aparate automate
de adăpare a vitelor, aparate automate de
cromatografie prin schimb de ioni, de uz
industrial, aparate automate de cromatografie de
uz industrial, aparate automatice de distribuirea
apei, aparate automatice pentru distribuirea
apei, aparate combinate cu raze ultraviolete și de
iluminare, aparate combinate de încălzire și aer
condiționat, aparate combinate de producere și
de distribuire de gheață, aparate cu abur pentru
tratarea părului pentru saloane de coafură,
aparate cu aer cald, aparate cu aer cald de
contracție prin că ldură, aparate cu apă caldă,
aparate cu ardere în pat fluidizat, aparate cu
gaz pentru gătit, aparate cu ioni accelerați
(pentru tratarea aerului), aparate cu leduri pentru
uscarea unghiilor, aparate cu lichid pentru
încălzire termică, aparate cu membrană pentru
generare de gaze, aparate cu raze ultraviolete
pentru bronzarea întregului corp, aparate cu

dispozitive terapeutice și de asistență adaptate
pentru persoane cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală.
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raze ultraviolete pentru bronzarea feței, aparate
cu senzori de temperatură (valve termostatice)
folosite la radiatoare de încălzire centrală ,
aparate cu vapori pentru tapete, aparate cu vid
pentru încălzire cu aburi, aparate de adsorbție
pentru generare de gaze, aparate de aer
condiționat pentru ferestre (de uz industrial),
aparate de aer condiționat cu motor prin inducție
(de uz industrial), aparate de aer condiționat de
tip central, aparate de aer condiționat pentru
ferestre, aparate de aer condiționat pentru
camere pentru prelucrarea datelor, aparate de
aer condiționat pentru uz casnic, aparate de
aer condiționat folosite în transport, aparate de
aer condiționat electrice, aparate de aer condiț
ionat pentru vase, aparate de aer condiționat
pentru încăperi, aparate de aer condiț ionat de
uz industrial, aparate de aer condiționat de uz
comercial, aparate de aer condiționat montate
pe ferestre, aparate de aer condiționat portabile,
aparate de aerare, aparate de amestecarea
apei, aparate de bronzat (lămpi), aparate de
bronzat orizontale cu raze ultraviolete, de uz
cosmetic, aparate de cafea, aparate de captare a
luminii solare folosite pentru încălzire, aparate de
climatizare, aparate de clorizare pentru bazinele
de înot, aparate de condiționare a aerului,
aparate de control al căldurii din radiatoarele de
încălzire centrală (supape), aparate de control
termosensibile (valve termostatice) folosite la
radiatoarele de încălzire centrală, aparate de
criogenie, aparate de cromatografie de uz
industrial, aparate de cromatografie de gaze,
de uz industrial, aparate de curățare cu
gaze de ardere, aparate de decantare pentru
apele reziduale, aparate de degivrare pentru
vehicule, aparate de desalinizare, aparate de
desalinizare a apei care utilizează osmoza invers
ă, aparate de deshidratare pentru alimente
organice, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare a apei, aparate de dezinfectare de
uz medical, aparate de dezinfectat, aparate de
dezinfectat bancnote, aparate de dezodorizare,
nu de uz personal, aparate de dezodorizare
pentru răspândirea de arome în autovehicule,
aparate de distilare care nu sunt de uz științific,
aparate de distilare de uz industrial, aparate
de distilare în vid, de uz industrial, aparate de
distilare (pentru prelucrarea chimică), aparate de
distribuire a apei, aparate de distribuire a apei
purificate și ră cite, aparate de distribuție a apei,
aparate de distribuție a băuturilor refrigerate,
aparate de distribuție de apă pentru uz sanitar,
aparate de duș, aparate de epurare a apei de
la robinet, aparate de expunere a alimentelor
refrigerate, aparate de făcut ceai, aparate de
făcut floricele de porumb, aparate de făcut
gheață, aparate de fă cut înghețată, aparate

de făcut prăjitură din orez zdrobit, electrice, de
uz casnic, aparate de făcut sandvișuri calde,
aparate de fermentare pentru uz industrial,
aparate de filtrare a aerului, aparate de filtrare
a apei, aparate de filtrare a apei potabile,
aparate de filtrare pentru acvarii, aparate de
filtrare pentru instalațiile de alimentare cu apă,
aparate de gătit cu abur, aparate de gătit
cu gaz, aparate de gă tit cu gaz prevăzute
cu grătare pentru gătit, aparate de gătit cu
grătare, aparate de g ătit (electrice) pentru
bucătărie, aparate de gătit pentru bucătărie,
aparate de iluminat, aparate de iluminat care
incorporează fibre optice, aparate de iluminat
cu celule solare, aparate de iluminat cu diode
luminescente (led), aparate de iluminat cu ecran
plat, aparate de iluminat cu fibră electrică,
aparate de iluminat cu fibră optic ă, aparate
de iluminat de urgență, aparate de iluminat
electrice de interior, aparate de iluminat fixabile
pe tavan, aparate de iluminat fluorescente,
aparate de iluminat pentru vehicule, aparate
de iluminat pentru filmări, aparate de iluminat
și reflectoare, aparate de încălzire a aerului,
aparate de încălzire a spațiului, de uz industrial,
aparate de încălzire alimentate cu energie
solară, aparate de încălzire ambientală, aparate
de încălzire centrală, aparate de încălzire cu aer
cald, aparate de încălzire cu abur, aparate de
încălzire cu combustibil solid, lichid sau gazos,
aparate de încălzire cu combustie catalitică,
aparate de încălzire cu combustibil solid, aparate
de încălzire cu combustibili lichizi, aparate
de încălzire cu gaz, aparate de încălzire cu
halogen, aparate de încălzire cu lumină solară,
aparate de încălzire cu ulei, aparate de încălzire
de uz casnic, aparate de încălzire de uz
domestic, aparate de încălzire electrice, aparate
de încălzire folosite la tratarea metalului, aparate
de încălzire industriale, aparate de încălzire
pentru băi, aparate de încălzire pentru acvarii,
aparate de încălzire pentru tratarea materialelor
reziduale, aparate de încălzire pentru saune,
aparate de încălzire pentru combustibili gazoși,
aparate de încălzire prin pardoseală, aparate
de încălzire și de r ăcire pentru distribuirea
de băuturi calde și reci, aparate de încălzit,
aparate de încă lzit apa cu pompă de căldură
cu sursă de aer, aparate de încălzit (care nu
sunt utilizate în scop medical), aparate de încălzit
clei, aparate de încălzit cu gaz, aparate de
încălzit cu tiraj încorporat, aparate de încălzit
lapte, aparate de încălzit mâinile cu alimentare
la usb, aparate de încălzit pe bază de kerosen,
aparate de înc ălzit pentru corturi, aparate de
încălzit pentru structuri temporare, aparate de
încălzit pentru structuri de înaltă rezistență,
aparate de încălzit portabile, aparate de încă
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rcare pentru cuptoare, aparate de ionizare pentru
tratarea aerului, aparate de ionizare pentru
tratarea aerului sau apei, aparate de ionizare
pentru tratarea apei, aparate de iradiere cu raze
ultraviolete, aparate de irigare de uz horticol,
aparate de irigare pentru fertilizare, aparate de
prăjit cu aer, aparate de prăjit electrice pentru
sandvișuri, aparate de prăjit pâine, aparate de
prăjit pâine de uz casnic (electrice), aparate
de prăjit pește, aparate de preparat spumă în
timpul încălzirii laptelui, aparate de purificare a
apei, aparate de purificare a aerului, aparate de
purificare a aerului pentru dulapuri de aer curat,
aparate de purificare a aerului pentru cabine de
aer curat, aparate de purificare a aerului de uz
comercial, aparate de purificare a aerului pentru
automobile, aparate de purificare a aerului, de uz
menajer, aparate de purificare a fumului, aparate
de purificare cu membrană pentru purificarea
apei, aparate de purificat aerul de montat pe
vehicule, aparate de răcire cu gaz, aparate
de răcire electrice, aparate de răcire pentru
matrițe, aparate de răcire pentru orez, aparate
de recuperare a gazelor, aparate de refrigerare,
aparate de refrigerare pentru lichide, aparate de
reglare a apei, aparate de reglare a temperaturii
(supape) pentru radiatoare de încălzire centrală,
aparate de reglare pentru echipamentele de
alimentare cu apă, aparate de reglare pentru
aparate de alimentare cu apă, aparate de reglare
pentru conducte de gaz, aparate de reglare
pentru instalații de apă, aparate de reglare
pentru instalații de gaz, aparate de reglare
pentru instalații de conducte de gaz, aparate
de saună, aparate de saună facială, aparate
de sterilizare cu abur, de uz industrial, aparate
de sterilizare cu abur, de uz casnic, aparate
de sterilizare cu abur, de uz medical, aparate
de sterilizare cu abur folosite în laboratoare,
aparate de sterilizare pentru uz medical, aparate
de sterilizare pentru instrumente chirurgicale,
aparate de stocare a energiei solare utilizate
pentru încă lzire, aparate de supraveghere a
presiunii (aparate de siguranță pentru conducte
de apă), aparate de supraveghere a presiunii
(aparate de siguranță pentru conducte de gaz),
aparate de supraveghere a presiunii (aparate de
siguranță pentru aparate cu gaz), aparate de
tratare a apei, aparate de tratare a apei pentru
dedurizarea apei, aparate de tratare a apei
pentru dedurizarea apei de uz casnic, aparate
de umidificare a aerului, aparate de umidificare,
altele decât cele pentru uz medical, aparate de
umidificare utilizate cu aparate de condiționare
a aerului, aparate de uscare, aparate de uscare
pe gaz, aparate de uscare pentru prelucrarea
substanț elor chimice, aparate de uscat cu
aer, aparate de uscat electrice de uz menajer,

aparate de uscat haine (uscare la cald), aparate
de uz sanitar, aparate de ventilare, aparate de
ventilare pentru vehicule, aparate de ventilație,
aparate de ventilație alimentate cu energie
solară, aparate de ventilație portabile, aparate
decorative electrice de iluminat, aparate electrice
de buzunar pentru încălzit mâinile, aparate
electrice de dezodorizare a camerei, aparate
electrice de făcut iaurt, aparate electrice de
făcut ceai, aparate electrice de fiert ouă la
aburi, aparate electrice de gă tit cu aburi,
aparate electrice de gătit, aparate electrice
de gătit în vid, aparate electrice de gătit de
uz casnic, aparate electrice de încălzire prin
radiație, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate electrice de încălzire a mâncării pentru
bebeluș i, aparate electrice de încălzire, aparate
electrice de încălzire de cameră, aparate
electrice de încălzire ambientală de uz casnic,
aparate electrice de prăjit cafea, aparate
electrice de purificare a apei de baie de
uz menajer, aparate electrice japoneze pentru
încălzirea picioarelor, de uz casnic (kotatsu
electric), aparate electrice pentru copt vafe,
aparate electrice pentru baie de picioare,
aparate electrice pentru încălzirea băuturilor,
aparate electrice pentru încălzirea apei, pentru
prepararea băuturilor, aparate electrice pentru
gătit cu aburi, aparate electrice pentru preparare
de ciocolată, aparate electrice pentru prepararea
pâinii, aparate electrice pentru a prepara
sandviciuri, aparate electrice pentru duș, aparate
electrice pentru păstrarea ceaiului cald, aparate
electrice pentru a prepara friptura, aparate
electrice pentru uscat mâinile pentru lavabouri,
aparate electrice pentru răcire ambientală,
aparate electrice pentru răcirea încăperilor (de
uz casnic), aparate electrice pentru sandvișuri,
aparate electrice utilizate în uscare, aparate
electrostatice de precipitat pentru curățarea
aerului, aparate electrostatice de precipitat
pentru curățarea gazelor, aparate folosite la
evaporare, aparate folosite pentru controlul
presiunii apei (dispozitive de siguranță pentru
instalațiile de apă), aparate frigorifice, aparate
generatoare de abur, aparate generatoare de
căldură, aparate generatoare de fum pentru
gătit, aparate mobile de aer condiționat,
aparate pe gaz pentru fierbere, aparate
pentru afumarea alimentelor, aparate pentru
alimentarea cu apă potabilă, aparate pentru
băi de aer cald, aparate pentru băi de
parafină electrice, nu pentru scopuri medicale,
aparate pentru bronzat, aparate pentru bronzat
folosite în solarii, nu de uz medical,
aparate pentru captarea apei, aparate pentru
circularea aerului, aparate pentru condiționarea
aerului folosite în vehicule, aparate pentru
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congelarea alimentelor, aparate pentru controlul
alimentării cu apă, aparate pentru controlul
temperaturii în radiatoarele sistemelor de
încălzire centrală (supape), aparate pentru
cromatografia de lichide de uz industrial,
aparate pentru decalcifierea apei, aparate pentru
dedurizarea apei, aparate pentru desalinizarea
apei, aparate pentru deshidratarea resturilor
alimentare, aparate pentru deshidratare, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate
pentru dezinfectarea veselei de uz industrial,
aparate pentru dezodorizarea aerului, aparate
pentru dezodorizare, aparate pentru distribuirea
de băuturi reci, aparate pentru fermentarea
aluatului, aparate pentru filtrarea polenului,
aparate pentru filtrarea apei, de uz domestic,
aparate pentru filtrarea apei, de uz industrial,
aparate pentru filtrarea apei (altele decât mașini),
aparate pentru fript carnea, aparate pentru
fumiga ții, cu excepția celor de uz medical,
aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
pentru gătit, aparate pentru gătit cu gaz, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, aparate pentru
gătit în aer liber, aparate pentru generare de
jeturi de aer, aparate pentru iluminarea scenei,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aparate pentru încălzire cu vapori de uz
industrial, aparate pentru încălzire pentru bazine
cu apă, aparate pentru încălzire ambientală cu
gaz, aparate pentru încălzirea aerului, aparate
pentru încălzirea recipientelor de laborator,
aparate pentru încălzirea biberoanelor, aparate
pentru încălzirea saunelor, aparate pentru
încălzirea biberoanelor pentru bebeluși, aparate
pentru încălzirea pavajelor, aparate pentru înc
ălzirea recipientelor, aparate pentru încălzirea
mancării pentru bebeluși, aparate pentru
încălzirea podelelor, aparate pentru încălzirea
alimentelor, aparate pentru înc ălzit picioare
(electrice, neelectrice), aparate pentru încălzit
paturi, aparate pentru încetinirea procesului de
dospire a aluatului, aparate pentru îndepărtarea
calcarului din apă, aparate pentru înghețarea
aerului, aparate pentru ionizarea apei (de uz
casnic), aparate pentru menținerea caldă a
băuturilor fierbinți, aparate pentru pră jit, aparate
pentru prăjit cafea, aparate pentru prepararea
clătitelor, aparate pentru producerea jeturilor de
hidromasaj, aparate pentru purificarea aerului,
aparate pentru purificarea apei industriale,
aparate pentru purificarea dejecțiilor, aparate
pentru purificarea apei, de uz casnic, aparate
pentru răcire, aparate pentru răcirea b
ăuturilor, aparate pentru recircularea aerului,
aparate pentru recuperarea căldurii de aer,
aparate pentru reducerea presiunii folosite la
dispozitivele de încălzire a apei, aparate pentru
reducerea presiunii folosite la instalațiile de gaz,

aparate pentru reducerea presiunii, care fac
parte din sistemele de distribuție a apei, aparate
pentru sandvișuri (prăjitoare), aparate pentru
separarea de aer, aparate pentru spălarea
picioarelor, aparate pentru sterilizarea laptelui,
aparate pentru sterilizarea aerului, aparate
pentru sterilizarea cărților, aparate pentru
suflarea aerului rece, aparate pentru umezirea
aerului, aparate pentru umidificarea aerului,
aparate pentru uscarea fibrelor chimice, aparate
pentru uscarea furajelor, aparate pentru uscarea
hranei pentru animale, aparate pentru uscarea
mâinilor prevăzute cu suflante, aparate pentru
uscarea mâinilor prevăzute cu ventilatoare,
aparate pentru uscarea mâinilor prevăzute cu
rotoare cu palete, aparate pentru uscarea
mâinilor (uscare la cald), aparate pentru uscarea
recoltelor, aparate pentru uscat mâinile pentru
toalete publice, aparate pentru uscat portabile
(uscare la cald), aparate portabile pentru
sterilizare cu abur, aparate portabile pentru
purificarea apei, aparate și instalații de uscare,
aparate și instalații de gătit, aparate și instalații
de încălzire, aparate și instalații de iluminat,
aparate și instalații de ventilație, aparate și
instalații pentru r ăcire, aparate și instalații
sanitare, aparate și mașini de fabricare a gheții,
aparate și mașini de fabricare a cuburilor de
gheață, aparate și mașini pentru purificarea
apei, aparate și mașini pentru purificarea
aerului, aparate termoelectrice pentru încă
lzirea alimentelor, aparate termoelectrice pentru
încălzirea băuturilor, aparate transportabile
pentru tratarea apei, aparate vaporizatoare
pentru haine, apărătoare pentru șemineuri, ape
reziduale (instalații de purificare pentru -),
aplice (corpuri electrice de iluminat), aplice de
perete, aplice pentru lămpile cu gaz, apometre
pentru boilere, aprinzătoare, aprinzătoare cu
butan pentru bucătărie, aprinzătoare cu gaz
pentru uz casnic, aprinzătoare cu gaz pentru
cuptor, aprinzătoare cu impuls pentru mașini
de gătit cu gaz, aprinzătoare de gaz,
aprinzătoare electrice, aprinză toare electrice
pentru bucătărie, aprinzătoare prin frecare
pentru aprinderea becurilor bunsen, aragazuri
cu gaz pentru uz casnic, aragazuri de voiaj,
armături de baie pentru controlul apei, armături
de cuptoare, armături de scurgeri sanitare pentru
bă i, armături de scurgeri sanitare pentru bideuri,
armături de scurgeri sanitare pentru conducte
de scurgere, armături de scurgeri sanitare
pentru dușuri, armături sanitare de scurgere
pentru bazine, articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, de uz medical, articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, articole sanitare realizate din
piatră, articole sanitare realizate din porțelan,
arzătoare, arzătoare, boilere și încă lzitoare,
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arzătoare cu alcool, arzătoare cu ardere în
pat fluidizat, arzătoare cu gaz, arzătoare
cu incandescență, arzătoare cu oxihidrogen,
arzătoare de alcool pentru laborator, arzătoare
de gaz, arzătoare de laborator, arzătoare de
ulei, arzătoare de uz industrial, arzătoare fixe cu
acetilenă cu aspirarea aerului, arzătoare fixe cu
aer comprimat, arzătoare fixe cu oxiacetilenă,
arzătoare fixe folosite după încălzire, arzătoare
fixe folosite la punctele de conectare prin
fuziune, arzătoare fixe pentru că lire cu
flacără, arzătoare fixe pentru încălzire, arzătoare
fixe pentru preîncălzire, arz ătoare germicide,
arzătoare inelare, arzătoare pe combustibil solid,
arzătoare pe gaz de uz industrial, arzătoare
pentru acetilenă, arzătoare pentru arderea
uleiului în cazane, arzătoare pentru arderea
gazului în cazane, arzătoare pentru boiler, arză
toare pentru instalații de încălzit, arzătoare
portabile pe gaz, aspersoare, aspersoare
automate pentru sistemele de irigații agricole,
aspersoare automate pentru sistemele de irigații
în horticultură, aspersoare (automate) pentru
instalații subterane, aspersoare (automate)
pentru instalații de suprafață, aspersoare
automate pentru terenurile de golf, aspersoare
de grădină (automate), aspersoare (instalații
automate) pentru irigarea florilor și a plantelor,
autoclave (altele decât cele de uz medical),
autoclave de sterilizare de uz medical,
autoclave, electrice, pentru gătit, autoclave
electrice utilizate în sterilizare, autoclave
(marmite electrice sub presiune), autoclave
pentru prelucrarea substanțelor chimice,
autoclave pentru prosoape (pentru saloanele de
coafură), autoclave pentru sterilizare, autoclave
(sterilizatoare), automate de gheață, becuri
indicatoare de direcție pentru automobile, faruri
pentru automobile, lanterne pentru automobile,
bacuri de răcire pentru cuptoare, băi cu aburi,
băi cu aburi de uz personal, băi cu acces
lateral pentru persoanele cu handicap fizic,
băi cu apă termală, băi de abur, saune și
spauri (bazine), băi de hidroterapie, băi spa
(bazine), băi termale, bancuri de refrigerare,
bare de aer folosite la uscătoare, bare de
încălzire din oțel pentru degazificare, bare
luminoase, bare luminoase pentru vehicule de
teren, bastoane luminoase chemiluminiscente,
bastoane luminoase cu baterii, aparate pentru
răcirea băuturilor, bazine care fac parte din
instalațiile de alimentare cu apă, bazine cu
apă pentru complexe balneare, bazine de
limpezire pentru apă, bazine de toaletă, becuri
bunsen pentru laborator, becuri cu halogen,
becuri cu led, becuri cu led pentru automobile,
becuri de far, becuri de format mic, becuri de
iluminat, becuri de lămpi, becuri de lanternă,

becuri de sudură cu acetilenă, becuri electrice
pentru lămpi posterioare, becuri electrice pentru
vehicule cu motor, becuri fluorescente, becuri
fluorescente compacte (bfc), becuri pentru
indicatoare de direc ție pentru vehicule, becuri
pentru indicatoare de direcție, becuri pentru
indicatoare de direcție de biciclete, becuri pentru
lămpi cu descărcări în gaze, becuri pentru panoul
de bord, becuri pentru proiectoare, benzi cu led,
benzi de încălzire electrice, benzi de lumină,
benzi electrice pentru încălzirea suprafețelor,
benzi flexibile pentru protecția tuburilor metalice
(părți de instalații sanitare), bețe fosforescente,
bideuri, bideuri portabile, bioreactoare destinate
utilizării la tratarea apei reziduale, bioreactoare
destinate utilizării la tratarea deșeurilor, boiler
cu gaz (de uz casnic), boilere, boilere cu
acumulare, boilere cu apă, boilere cu ardere
în pat fluidizat, boilere cu gaz pentru încălzirea
apei, boilere cu gaz pentru producerea de
apă caldă menajeră, boilere cu încălzire pe
ulei, boilere de uz casnic, boilere de uz
industrial, boilere pe gaz, boilere pe gaz de uz
casnic, boilere pentru alimentare cu apă caldă,
boilere pentru încălzire, boilere pentru încălzire
centrală, boilere pentru instalații de alimentare
cu apă caldă, boilere pentru spălare, brichete
din ceramică folosite la grătare (neinflamabile),
brichete pentru aprinderea gazului, brichete
pentru lumânări, brichete piezoelectrice (altele
decât pentru fumători), brichete piroforice,
altele decât cele pentru fumători, butoane de
comandă iluminate, cabine de baie, cabine de
bronzare, cabine de duș, cabine de duș din
sticlă, cabine din metal pentru dușuri, cabine
pentru duș, cabine transportabile pentru băi
turcești, cabluri de trasare termică, cabluri
electrice pentru încălzire, cabluri luminoase
pentru iluminat, cabluri suspendate (accesorii
pentru iluminare), cadre pentru încălzire, filtre
electrice de cafea, cafetiere cu purificator de apă
încorporat, cafetiere electrice, cafetiere electrice
cu nitrogen, cafetiere electrice prevăzute cu filtru,
calorifere portprosop, camere curate (instalații
sanitare), camere de bioincinerare, camere de
combustie, camere de congelare, camere de
decontaminare, camere de filtrare pentru metal
topit, camere de ionizare, camere de răcire
pentru depozitare, cămine electrice portabile,
canale de fum cu ventilatoare, canale de fum
pentru aparate de încălzire, canale de fum
pentru aparate de ventilare, canale de fum
pentru șemineuri, canale de fum prevăzute
cu extractoare, canale de gaze, candelabre
electrice, căni încălzite electric, căni pentru
servire încălzite electric, capace de arzătoare
pentru plite pe gaz, capace de ventilație (părți
ale instalațiilor de aer condiționat), capace de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/09/2022-17/09/2022

wc pentru copii, capace filetate de radiatoare,
capace pentru arzătoare de plite, capace
pentru scaune (părți de instalații sanitare),
capace pentru vase de toaletă, capace sanitare
pentru vasul de toaletă, capete de duș,
capete de duș care constituie componente
ale instalațiilor de alimentare cu apă, capete
de duș cu funcție de economisire a apei,
capete de pulverizare pentru dușuri, capsule
de cafea goale pentru cafetiere electrice,
capsule de cafea reîncărcabile, capsule te
ceai reîncă rcabile, căptușeli ajustate, pentru
cuptoare, căptușeli ajustate, pentru căzi de
duș, căptușeli ajustate, pentru jacuzzi, căptușeli
pentru căzi, ajustate, căptușeli pentru creuzet,
carafe pentru filtrarea apei, cartușe pentru
încălzire, cărucioare cu rotile pentru servire
(încălzite), cărucioare încălzite pentru păstrat
mâncarea caldă, caserole electrice, căști pentru
uscat părul, cazane, altele decât componentele
de mașini, cazane (boilere) pentru cuptoare,
cazane cu abur pentru generarea vaporilor
(altele decât componentele de mașini), cazane
cu apă caldă pentru fabricarea de băuturi,
cazane cu sisteme de scurgere adaptate special
pentru încă lzitoare de apă pentru a proteja
împotriva condensului, scurgerilor și deversării,
cazane de abur, altele decât componentele
de mașini, cazane de fierbere pentru spă
latorii, cazane de încălzire, cazane de încălzire
cu gaz, cazane electrice, cazane industriale,
cazane industriale pentru carne, cazane pe gaz
(altele decât cele pentru mașini), cazane pe
gaz pentru încălzirea bazinelor de înot, cazane
pe gaz pentru instalații de încălzire centrală,
cazane pe gaz pentru sistemele de încălzire
centrală de uz domestic, cazane pe gaz pentru
sistemele de apă caldă menajeră, cazane pentru
încălzire centrală, cazane pentru încălzirea
aerului, cazane pentru instalații de încălzit,
cazane pentru instalații centrale de încălzire,
cazane pentru sistemele de încălzire, cazane
sub formă de componente pentru instalații
centrale de încă lzire, căzi care încorporează
jeturi de aer, căzi cu duș, căzi cu hidromasaj, căzi
de baie, căzi de baie cu aparate incorporate cu
rolul de a facilita accesul în cadă, că zi de baie
cu aparate incorporate pentru facilitarea ieșirii
din cadă, căzi de baie cu în ălțime variabilă
pentru a fi utilizate de persoane cu handicap
fizic, căzi de baie (garnituri de -), căzi de duș,
căzi folosite de către persoanele cu handicap
fizic, că zi pentru băi de șezut, căzi pentru
duș, ceainice electrice, centrale de cogenerare,
centrale de tratare a aerului, cenușare pentru
cămine, cepuri, chiuvete, chiuvete cu picior
pentru baie, chiuvete de baie, chiuvete de baie

(componente de instalații sanitare), chiuvete
de bucătărie, chiuvete de bucătărie cu blaturi
de lucru integrate, chiuvete din oțel inoxidabil,
chiuvete metalice, chiuvete pentru baie, chiuvete
pentru frizerii, chiuvete pentru șamponare,
chiuvete pentru sp ălat vasele (altele decât
obiecte de mobilier), chiuvete (spălătoare),
componente ale instalațiilor sanitare, cicloane
(aparate pentru purificarea aerului), cicloane
(mașini de epurare a aerului), cilindri de încălzire,
cilindri pentru încălzirea apei, circulatoare
(încălzitoare de apă), clapete de acționare pentru
rezervoare de closet, clapete de acționare pentru
rezervoare de apă pentru closet, clapete de
acționare (piese pentru vase de toaletă), clapete
de reglaj a debitului de aer, clapete pentru
controlul aerului, instalații de climatizare, closete
portabile pentru activități în aer liber, closete
portabile pentru activități în aer liber (instalații
sanitare), colectoare de energie solară pentru
încălzire, colectoare termice solare (încălzire),
coloane cromatografice de uz industrial, coloane
de distilare, coloane de distilare în vid, de
uz industrial, coloane de extracție (altele
decât echipamentele de laborator), coloane de
neutralizare, coloane de rafinare pentru distilare,
coloane de rectificare, coloane de spălare pentru
epurarea gazelor, coloane pentru separarea
fizică a produselor de distilare, coloane pentru
separarea fizică și chimică a produselor de
distilare, combinații filtru-motor pentru acvarii,
combine frigorifice, componente ceramice cu
efect de combustibil sub formă de piese și
accesorii pentru șeminee, componente pentru
becuri cu lumină incandescentă, componente
pentru cuptor de ardere, comutatoare de
temperatură (supape) pentru radiatoare de
încălzire centrală , comutatoare termosensibile
(valve termostatice) pentru radiatoarele de
încălzire centrală, condensatoare de gaz
(altele decât cele care sunt organe de
mașini), condensatoare de răcire, instalații
de conducte de apă, conducte de scurgere
pentru căzi, conducte pentru instalații sanitare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, congelatoare, congelatoare
criogenice, congelatoare electrice de uz casnic,
congelatoare orizontale, congelatoare pentru
înghețată, containere frigorifice (gaz), containere
frigorifice pentru transport, convectoare electrice
cu acumulare de căldură, convectoare
(radiatoare), coroane (componente de cuptoare
de ceramică), coroane (componente de
cuptoare), corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat arhitectural cu
halogen, corpuri de iluminat care proiectează
lumina în sus, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
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cu halogen, corpuri de iluminat cu infraroșu,
corpuri de iluminat cu led, corpuri de iluminat
de siguranță, corpuri de iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat fluorescent pentru interior,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat fluorescente
pentru iluminat scenic, corpuri de iluminat
incandescent, corpuri de iluminat industriale,
corpuri de iluminat pentru exterior, corpuri de
iluminat pentru situații de urgență, corpuri de
iluminat pentru interior, corpuri de iluminat
pentru iluminat festiv, corpuri de iluminat
pentru automobile, corpuri de iluminat scenic
cu halogen, corpuri de încălzire, corpuri de
încălzire ambientală cilindrice portabile dispuse
orizontal cu tiraj forțat, corpuri de încălzire
ambientală dispuse orizontal cu tiraj forț at,
corpuri de încălzire ambientală portabile dispuse
orizontal cu tiraj forțat, corpuri de încălzire
ambientală cilindrice dispuse orizontal cu tiraj
forțat, corpuri electrice de iluminat utilizate în
locuri periculoase, corpuri hid (cu descărcare
de mare intensitate) pentru iluminatul scenic,
corpuri hid (cu descărcare de mare intensitate)
pentru iluminatul arhitectural, corpuri încălzitoare
cu curent electric pentru sticlărie de laborator,
corpuri pentru încălzire, corpuri suspendate
de iluminat fluorescent, coș uri combinate
telescopice, coșuri de faclă utilizate în industria
petrolului, coturi curbate din plastic pentru țevi
(componente de instalații sanitare), covoare
încălzite electric, covoare încălzitoare, crame,
electrice, cratițe electrice, criostate, altele decât
cele folosite în laborator, cromatografe pentru
uz industrial, culoare cu aer cald, culoare de
contracție cu aer cald, cuptoare, cuptoare, altele
decât cele folosite în laborator, bacuri de răcire
pentru cuptoare, cuptoare ce utilizează câmpuri
de radiofrecvență pentru uscare, cuptoare ce
utilizează câmpurile de radiofrecvență pentru
gătit, cuptoare combinate cu gaz folosite la
fabricarea oț elului, cuptoare combinate cu vatră
cu gaz folosite la producția de oțel, cuptoare
continue pentru călirea adezivilor, cuptoare
continue pentru întărirea adezivilor, cuptoare
continue pentru călirea lacurilor, cuptoare
continue pentru călirea firnisurilor, cuptoare
continue pentru întărirea firnisurilor, cuptoare
continue pentru întărirea lacurilor, cuptoare
cu camere prevăzute cu bazine de călire,
cuptoare cu capac compartimentate, cuptoare
cu convecție, cuptoare cu creuzet, cuptoare
cu elevator, cuptoare cu gaz, cuptoare cu gaz
cu recuperare, cuptoare cu gaz de uz casnic,
cuptoare cu gaz pentru reîncălzire, cuptoare
cu grafit, cuptoare cu groapă de recoacere,
cuptoare cu inducție, cuptoare cu inducție
cu creuzet, cuptoare cu microunde, cuptoare

cu microunde, cu excepția celor folosite în
scopuri experimentale, cuptoare cu microunde
de uz industrial, cuptoare cu microunde de
uz casnic, cuptoare cu microunde pentru gătit,
cuptoare cu tăvi orizontale pentru brutării,
cuptoare cu vatră rotativă, cuptoare cu vid
înaintat, cuptoare de ardere, cuptoare de ardere
comercializate sub formă de set, cuptoare de
aspirare în vid pentru tratarea lentilelor, cuptoare
de aspirare în vid pentru metale nobile, cuptoare
de aspirare în vid pentru metale prețioase,
cuptoare de brutărie, cuptoare de calcinare
(de uz industrial), cuptoare de călire arcuri,
cuptoare de călire automate pentru componente,
cuptoare de coacere pentru alimente de uz
comercial, cuptoare de copt pentru uz casnic,
cuptoare de crematoriu, cuptoare de difuzie
de uz industrial, cuptoare de difuzie pentru
încălzire electrică, cuptoare de gătit cu gaz (de
uz casnic), cuptoare de gătit de uz comercial,
cuptoare de încălzire, de uz industrial, cuptoare
de încălzire industriale, cuptoare de incinerare
în pat fluidizat, cuptoare de inducție, cuptoare
de menținere la o temperatură dată, cuptoare de
omogenizare, cuptoare de reîncalzire, cuptoare
de sudură continuă, cuptoare de suflare la
cald (de uz industrial), cuptoare de topire
(de uz industrial), cuptoare de topit, cuptoare
de turnare, cuptoare de turnare încălzite prin
inducție, cuptoare de uscare, cuptoare de uz
casnic, cuptoare de uz industrial, cuptoare
dentare, cuptoare electric pentru preîncălzire,
folosite în domeniul dentar, cuptoare electrice,
cuptoare electrice de gătit, cuptoare electrice de
gătit, de uz casnic, cuptoare electrice de întărire,
folosite în domeniul dentar, cuptoare electrice
de prăjit, cuptoare electrice de tratament termic,
cuptoare electrice de uz casnic, cuptoare
electrice (de uz industrial), cuptoare electrice
folosite în metalurgie, cuptoare folosite de
dentiști, cuptoare folosite de tehnicienii dentari,
cuptoare generatoare de gaz (de uz industrial),
cuptoare industriale, cuptoare industriale pentru
gătit, cuptoare îngropate (de uz industrial),
cuptoare japoneze pentru bucătărie (kamado),
cuptoare pe gaz, cuptoare pentru carbonizare
(de uz industrial), cuptoare pentru cositorire,
cuptoare pentru curbarea sticlei, cuptoare pentru
decontaminarea metalelor, cuptoare pentru
decontaminarea deșeurilor de metal, cuptoare
pentru deșeuri, cuptoare pentru fabricarea
sticlei, cuptoare pentru gătit, cuptoare pentru
gătit de uz casnic, cuptoare pentru încălzirea
uneltelor, cuptoare pentru îndepărtarea stratului
protector de pe metale, cuptoare pentru
îndepărtarea stratului protector de pe deș
eurile de metal, cuptoare pentru industria
chimică și industria sticlei, cuptoare pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/09/2022-17/09/2022

masă, cuptoare pentru maturizare accelerată,
cuptoare pentru patentat sârm ă, cuptoare pentru
pizza, cuptoare pentru preîncălzirea încărcăturii,
cuptoare pentru reciclarea deșeurilor de metal,
cuptoare pentru reciclarea metalelor, cuptoare
pentru recuperarea gazelor, cuptoare pentru
sinterizare, cuptoare pentru topirea deșeurilor
de metal, cuptoare pentru topirea metalelor,
cuptoare pentru tratare termică, cuptoare
pentru tratarea deșeurilor, cuptoare rotative,
cuptoare rotative (de uz industrial), cuptoare și
furnale industriale, cuptoare și vetre industriale
(nu pentru alimente sau băuturi), cuptoare
solare, cuptoare tip paternoster, cuptoare tip
tunel, cuptoare utilizate în industria electronică,
cuptor cu vatră mobilă, cutii cu filtru pentru
purificarea apei, cutii frigorifice electrice, cutii
frigorifice, electrice, cutii frigorifice (gaz), cutii
pentru mâncare încălzite electric, cuve pentru
closete, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de crăciun (instalații luminoase), aparate și
instalații pentru dedurizarea apei, deshidratoare
electrice, dezumidificatoare, dezumidificatoare
de uz casnic, dezumidificatoare de uz industrial,
dezumidificatoare electrice, difuzoare de aer,
difuzoare de iluminat sub formă de piese pentru
aparatele de iluminat, difuzoare de iluminat
sub formă de piese pentru instalațiile de
iluminat, difuzoare de irigație picătură cu picătură
(accesorii pentru irigații), difuzoare (iluminat),
difuzoare liniare de aer, becuri pentru indicatoare
de direcție pentru vehicule, dispozitiv de blocare
vortex, dispozitive contra aburirii, dispozitive
contra luminii orbitoare pentru automobile
(garnituri de lămpi), dispozitive cu aburi pentru
încălzirea prosoapelor, dispozitive cu aburi
pentru încălzirea prosoapelor pentru saloane
de coafură, dispozitive cu inducție (aparate de
încălzire), dispozitive de alimentare a focarelor la
cuptoarele industriale, dispozitive de alimentare
a focarelor la cuptoarele comerciale, dispozitive
de aprindere pentru sobe cu gaz, dispozitive
de aprindere pentru gră tare, dispozitive de
aprindere a grătarelor, dispozitive de coacere cu
fum, dispozitive de comandă pentru arzătoare,
dispozitive de comandă (supape termostatice)
pentru instalații de încălzire, dispozitive de
control cu solenoid pentru supape acționate
automat (componente ale instalațiilor de
încălzire), dispozitive de control termosensibile
pentru valve acționate automat (componente
ale instalațiilor de încălzire), dispozitive de
dezghețare pentru vehicule, dispozitive de
evacuare a apei (robinete), dispozitive de
evacuare pentru lavoare, dispozitive de
evacuare pentru băi, dispozitive de evaporare
pentru aparate de aer condiționat, dispozitive
de flotație pentru cuptoare, dispozitive de gătit

cu fum, dispozitive de iluminare computerizate,
dispozitive de iluminare ale vehiculelor și
reflectoare, dispozitive de iluminat, dispozitive
de iluminat cu diode electroluminiscente
organice (oled), dispozitive de iluminat pentru
vitrine, dispozitive de iluminat pentru grădină,
dispozitive de iluminat pentru motociclete,
dispozitive de încălzire cu autoreglare sub
formă de benzi flexibile, dispozitive de încălzire
cu autoreglare sub formă de curele flexibile,
dispozitive de încălzire japoneze cu cărbune de
uz casnic (hibachi), dispozitive de încălzire a
sticlelor, dispozitive de încălzire prin imersiune
(plonjoare), dispozitive de încălzire cu păcură,
dispozitive de încălzire plane cu regulatoare
de temperatură pozitivă organică, dispozitive de
încălzire radiante cu ventilator, dispozitive de
încălzire cu autoreglare sub formă de benzi,
dispozitive de încălzire prin inducție, dispozitive
de încălzire a apei pentru dușuri, dispozitive de
încălzire cu ventilator, dispozitive de încălzire
antiaburire, dispozitive de încălzit pentru băi,
dispozitive de încălzit pentru bazinele de înot,
dispozitive de inducție a aerului (aer condiționat),
dispozitive de inducție de aer (ventilație),
dispozitive de învârtit frigă ri, dispozitive de
luminat pentru vitrine, dispozitive de maturare
cu fum, dispozitive de preaplin pentru căzi
de baie, dispozitive de preîncălzire cu gaz,
de uz industrial, dispozitive de pulverizare
(instalații automate) pentru irigații, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), dispozitive
de pulverizare care constituie componente ale
instalațiilor de alimentare cu apă, dispozitive
de pulverizat pentru duș (accesorii pentru
instalații de apă), dispozitive de purificare a
aerului, dispozitive de purjare de aeru folosite
împreună cu instalațiile de distribuire a apei,
dispozitive de purjare de aer folosite împreună
cu instalațiile de alimentare cu apă, dispozitive
de răcire a aerului prin evaporare, dispozitive
de recuperare pentru preîncălzirea aerului de
combustie în sisteme de încălzire prin utilizarea
de gaze de ardere, dispozitive de reglare care
constituie componente ale arzătoarelor cu gaz,
dispozitive de reglare care constituie piese
ale aparatelor de distribuție a apei, dispozitive
de reglare care constituie componente ale
arzătoarelor cu combustibil, dispozitive de
reglare care constituie componente ale
conductelor de apă, dispozitive de reglare
pentru aparate de gaz, dispozitive de spălare
pentru reținerea impurităților din metale topite,
dispozitive de uscare cu fum, dispozitive
electrice pentru deshidratarea alimentelor, de
uz casnic, dispozitive încălzitoare antiaburire
pentru vehicule, dispozitive încă lzitoare
pentru dezghețare a geamurilor vehiculelor,
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dispozitive pentru clătirea mâinilor, dispozitive
pentru curățarea aerului, dispozitive pentru
deshidratarea alimentelor, dispozitive pentru
încălzirea farfuriilor, pentru uz casnic, dispozitive
pentru încălzirea sticlelor, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, dispozitive pentru încălzirea
mâinilor, de uz personal, dispozitive pentru
încălzirea mâinilor (altele decât accesoriile
de îmbrăcăminte), dispozitive pentru răcirea
aerului, dispozitive pentru reglarea căldurii
(supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, dispozitive pentru
stocarea gheții, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, dispozitive pentru uscarea alimentelor,
dispozitive portabile pentru absorbția fumului de
sudură, dispozitive portabile pentru aspirarea
fumului de sudură, dispozitive reflectorizante
pentru atașamentele la spițele de bicicletă,
dispozitive refrigerante pentru expunerea
produselor, dispozitive și instalații pentru
dedurizarea apei, dispozitivele de iluminare
pentru autovehicule, aparate pentru distilare,
coloane de distilare, distribuitoare automate de
gheață, distribuitoare de apă,
distribuitoare de băutură pentru catering,
distribuitoare de băuturi încălzite electric,
distribuitoare electrice de băuturi, distribuitoare
gravimetrice cu flux uscat pentru tratarea
apei, domuri pentru răcire, dopuri din metal
pentru băi, dopuri din metal pentru chiuvete,
dopuri din metal pentru dușuri, dopuri
din metal pentru lavoare, dopuri pentru
chiuvete, dozatoare de dezinfectante pentru
băi, dozatoare electrice pentru deodorante
de cameră, dozatoare electrice pentru
odorizanți de cameră, dulapuri cu aburi
pentru tratarea articolelor de îmbrăcăminte,
dulapuri de uscare, dulapuri frigorifice, dulapuri
frigorifice pentru prezentarea alimentelor,
dulapuri frigorifice pentru prezentarea băuturilor,
dulapuri frigorifice pentru păstrarea alimentelor,
dulapuri frigorifice pentru păstrarea băuturilor,
dulapuri frigorifice pentru carne, dulapuri
frigorifice pentru expunere, dulapuri izotermice,
dulapuri pentru fermentarea controlată a
aluatului, dulapuri pentru spălarea ploștilor
(componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă), dulapuri pentru uscare, dulii (fasunguri),
dulii pentru lămpi electrice, cabine de duș,
dușuri, dușuri de decontaminare, dușuri
de decontaminare (dispozitive independente),
dușuri de decontaminare portabile (dispozitive
independente), dușuri de grădină, dușuri de
tavan, dușuri electrice, dușuri exterioare pentru
îmbăiere, dușuri (instalații de baie), dușuri
manuale, dușuri multifuncționale montate în
prealabil, dușuri portabile, dușuri puternice,
dușuri vândute sub formă de seturi, duze

cu jet pentru circularea aerului cald în căzi
de hidromasaj, duze cu jet pentru generarea
curenților de masaj în băi termale, duze de
pulverizare pentru irigare, duze pentru căzi cu
hidromasaj, duze pentru căzi de baie, duze
pentru instalații de baie, duze pentru micșorarea
presiunii jetului de apă, duze pentru reglarea
tirajului (componente pentru focare), duze pentru
reglarea tirajului (componente de cuptoare),
echipament de tratare a aerului, echipament
pentrru procesare chimică, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipament pentru răcire și
înghețare, echipament pentru reglarea tirajului
(componente de cuptoare), echipament pentru
reglarea tirajului (componente pentru focare),
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, echipamente de distribuție a
băuturilor reci (altele decât distribuitoarele),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, echipamente pentru
instalații de produs vapori, echipamente
portabile de decontaminare, economizoare de
combustibil, ecrane de direcționare a luminii,
ecrane pentru controlul luminii, electrozi de
cărbune pentru lămpi cu arc, elemente de ardere
pentru combustia catalitică a combustibulului,
elemente de cuptor prefabricate, elemente
de filtrare pentru preaplinul rezervoarelor de
alimentare cu apă, elemente de iluminat,
elemente de filtrare pentru ventilele de aerisire
ale rezervoarelor de alimentare cu apă,
elemente de încălzire flexibile pentru scaunele
de automobil, elemente de încălzire pentru
cuptoare, elemente de încălzire plate, elemente
de încălzire tubulare, elemente electrice de
încălzire sub formă de cabluri, elemente electrice
de încălzire sub formă de folii, elemente
electrice de încălzire, elemente pentru osmoză
inversă pentru reducerea gustului sălciu al
apei, elemente pentru osmoză inversă de
uz industrial utilizate în reducerea conținutului
de sare din apă, elemente pentru osmoză
inversă pentru reducerea conținutului de sare
din apă , elemente pentru osmoză inversă
utilizate în reducerea conținutului de sare
din apă , elemente refrigerente, epurare și
purificare a gazelor, epurarea uleiului (aparate
pentru -), epuratoare de aer de uz casnic,
epuratoare umede, evaporatoare, evaporatoare
(pentru prelucrarea chimică), evaporatoare
pentru răcire, extractoare de fum, extractoare
pentru mese de tăiat, extractoare (ventilație
sau aer condiț ionat), fântâni, fântâni arteziene,
sisteme de irigare și stropire cu apă, fântâni
artizanale, fântâni cu apă potabilă, fântâni de
ciocolată, electrice, fântâni de interior, fântâni
decorative pentru masă, fântâni tip țâșnitoare
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pentru spălat, faruri cu acetilenă, faruri cu dinam
pentru biciclete, faruri cu dinam pentru vehicule,
faruri de vehicule, faruri pentru motociclete, faruri
pentru vehicule cu două roți, felinare, felinare
cu lumânări, fierbătoare de apă electrice fără
fir, fierbătoare de ouă, fierbătoare electrice,
fierbătoare electrice de ouă, fierbătoare electrice
de ouă , de uz casnic, fierbătoare pliabile,
electrice, filamente de magneziu (iluminat),
filamente electrice pentru încălzire, filamente
generatoare de căldură, filamente pentru lămpi
electrice, aparate pentru filtrarea apei, filtre
colorate pentru aparate de iluminat, filtre
cu membrană pentru osmoză inversă pentru
tratarea apei, filtre de aer, filtre de aer
electrostatice, filtre de aer pentru instalații
industriale, filtre de aer pentru unitățile aparatelor
de aer condiționat, filtre de aer pentru uz casnic,
filtre de aer pentru uz industrial, filtre de aer
utilizate ca dispozitiv de oprire a prafului în
procesele industriale, filtre de aer utilizate ca
aparate de extracție a prafului în procesele
industriale, filtre de apă, filtre de apă (aparate)
folosite în scopuri agricole, filtre de apă, de
uz industrial, filtre de apă (instalații) pentru
agricultură, filtre de apă pentru robinet de
uz casnic, filtre de cafea electrice, filtre de
ceai (aparate), filtre de lumină (altele decât
cele de uz medical sau fotografic), filtre de
praf, filtre electrice de cafea, filtre electrice
pentru aparate de climatizare, filtre electrice
pentru purificarea apei (altele decât mașini),
filtre electrice pentru purificarea apei, de uz
menajer, filtre electrostatice pentru filtrarea apei,
filtre folosite cu aparatele de ventilare, filtre
folosite în acvarii, filtre folosite pentru curăț area
gazelor (componente de instalații casnice sau
industriale), filtre grosiere pentru filtrarea apei,
filtre magnetice ca părți de aparate de încălzire
centrală, filtre magnetice utilizate pentru sisteme
de încălzire centrală, filtre pentru acvarii, filtre
pentru acvariu, filtre pentru aer condiționat, filtre
pentru apa potabilă, filtre pentru apă reziduală,
filtre pentru aparate de iluminat, filtre pentru
aparate de iluminare, filtre pentru aparate de
aer condiționat, filtre pentru aparate de încălzit,
filtre pentru aparate de filtrare a apei, filtre
pentru aparate pentru prepararea gheții, filtre
pentru aparate sanitare de distribuire a apei, filtre
pentru aparate sanitare, filtre pentru aparatele
de extragere a gazelor, filtre pentru aparatele
de extragere a fumului, filtre pentru aparatură
de alimentare cu apă, filtre pentru bazine cu
apă, filtre pentru căzi cu hidromasaj, filtre pentru
căzi de duș, filtre pentru chiuvetă (accesorii
pentru instalații sanitare), filtre pentru conductele
de apă, filtre pentru cur ățarea aerului, filtre
pentru dispozitive de alimentare cu apă, filtre

pentru dispozitive de iluminat, filtre pentru
extractoare de gaze de eșapament (componente
de instalații de uz casnic sau industrial), filtre
pentru gaze (componente de instalații casnice
sau industriale), filtre pentru generatoare de
abur, filtre pentru grăsimi (componente ale
ventilatoarelor extractoare), filtre pentru hotele
de extracție a aerului, filtre pentru iluminarea
scenei, filtre pentru instalații industriale, filtre
pentru lămpi, filtre pentru lămpi electrice, filtre
pentru mașinile pentru prepararea gheții, filtre
pentru piscine, filtre pentru purificarea apei,
filtre pentru purificarea gazelor reziduale, filtre
pentru purificarea aerului (piese de mașini sau
instalații de purificare), filtre pentru purificarea
aerului, filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalații sanitare), filtre pentru sisteme de răcire,
filtre pentru tratarea apei, filtre pentru utilizare
cu aparatură și dispozitive de iluminat, filtre
pentru uz industrial și casnic, filtre pentru
vârtejurile de praf, filtre reglabile de grăsime
cu deflectoare că ptușite (piese pentru hote de
mașini de gătit), fitiluri pentru sobele cu ulei,
fitinguri de reglare pentru conducte de apă,
fitinguri de reglare pentru țevi de apă, fitinguri
de siguranță pentru conducte de gaz, fitinguri
pentru canale de fum, fitinguri pentru conducte
sanitare de apă, fitinguri pentru drenarea apei,
fitinguri terminale pentru alimentare cu apă,
flotoare pentru vasele de toaletă, focare cu gaz
pentru uz casnic, focare pe gaz, forje portabile,
fose septice, fose septice de uz casnic, fose
septice de uz industrial, frigări (componente
ale aparatelor de gătit), frigări electrice pentru
rotiserie, frigări (electrice) pentru aparate de
prăjit cu gaz, frigări (electrice) pentru aparate
de prăjit electrice, frigări pentru rotiserie, frigări
(ustensile de bucătărie), frigidere, frigidere,
aparate de răcire și congelatoare pentru
depozitare în scopuri medicale, frigidere cu
congelator, frigidere cu gaz, frigidere de uz
casnic, frigidere electrice, frigidere electrice
de uz casnic, frigidere pentru cosmetice,
frigidere pentru gheață (de uz casnic), frigidere
pentru kimchi, frigidere pentru vin, frigidere
portabile, aparate și mașini frigorifice, dulapuri
frigorifice, recipiente frigorifice (gaz), friteoze
electrice, friteuze adânci, friteuze electrice,
friteuze electrice de uz casnic, friteuze electrice
fără ulei, friteuze industriale, friteuze pentru
catering comercial, furnale, furnale cu pasaj,
furnale electrice, furnale refractoare, furtunuri de
duș, furtunuri de duș pentru duș uri manuale,
garnituri fasonate pentru cuptoare, garnituri
pentru căzi de baie, aparate și instalații de gătit,
accesorii de reglaj și siguranță pentru conducte
de gaz, generatoare auxiliare pentru cuptoare,
generatoare de abur, generatoare de abur de uz
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casnic, generatoare de abur pentru băi de aburi,
generatoare de acetilen ă, generatoare de aer
cald, generatoare de apă ionizată, generatoare
de azot de uz industrial, generatoare de
căldură pe bază de gaz, generatoare de
fum pentru gă tit, generatoare de microbule
pentru baie, generatoare nucleare, ghirlande
de lumini colorate folosite în scop decorativ,
ghirlande de lumini colorate, ghirlande electrice
luminoase, ghirlande luminoase, ghirlande
luminoase (ghirlande de lumini), ghirlande
luminoase pentru decorațiuni festive, globuri
cu oglinzi (accesorii de iluminat), globuri de
lămpi, globuri disco cu lumini, grătare, grătare
afumă toare, grătare alimentate cu gaz (aparate
de gătit), grătare (aparate de gătit), gră tare
(aparate pentru gătit), grătare cu cărbune,
grătare cu gaz, grătare de cămine, grătare
electrice, grătare electrice (aparate pentru gătit),
grătare electrice cu grilaj, grătare electrice
de interior, grătare electrice pentru exterior,
grătare mari în aer liber, grătare pentru foc
(de uz casnic), grătare pentru friptură, grătare
pentru gă tit, grătare pentru gătit alimentate
cu energie solară, grătare pentru șemineuri
(de uz casnic), grilaje, grilaje frontale pentru
șeminee (de uz casnic), grilaje metalice pentru
șeminee (uz casnic), grilaje pentru șeminee
cu combustibil solid, grile de ventilație care
sunt componente ale ventilatoarelor de aspirație,
grile pentru grătar, grilluri electrice, grizumetre
cu platou mobil, guri pentru intrarea aerului
(orificii de ventilare) pentru vehicule, hibachi
(dispozitive de încălzire japoneze), hidranți,
hidranți pentru alimentare cu apă, hidranți
pentru incendiu, hote aspirante pentru mașini
de gătit, hote aspirante pentru șemineuri, hote
cu ventilatoare exhaustoare, hote cu ventilator
pentru cuptor, hote de aerisire, hote de aerisire
pentru laboratoare, hote de evacuare (hote de
bucătărie), hote de extracție a aerului folosite
împreună cu mașinile de gătit, hote de extracție
pentru bucătărie, hote de extracție pentru
uscătoare de nutreț, hote de extracție pentru
frigidere, hote de extracție pentru aragazuri,
hote de ventilare pentru aburi, hote de ventilare
pentru fum, hote de ventilație pentru sobe, hote
(hote de extracție, de uz casnic), hote pentru
aparate de condiționare a aerului, hote pentru
aparate de ventilare, hote pentru eliminarea
fumului, hote pentru extragerea vaporilor pentru
aparate de gătit, huse adaptate pentru șeminee
portabile, huse ajustabile din materiale textile
pentru capete de fiare de călcat cu aburi
pentru articole vestimentare, huse ajustabile
din materiale textile pentru prăjitoare electrice
de pâine, huse din materiale textile adaptate
pentru sticle cu apă caldă, huse pentru piscine

spa, ajustate, ibrice, ibrice de cafea electrice,
fără fir, ibrice de ceai (electrice), iluminare
decorativă pe gaz, aparate de iluminat pentru
vehicule, iluminat cu lămpi cu descărcare în
gaze, iluminat de siguranță, iluminat pentru
expoziții, iluminat pentru stative pentru partituri,
iluminat pls (sistem de iluminat cu plasmă),
iluminat stradal, îmbrăcă minte încălzită electric
pentru protecție împotriva accidentelor sau
vătămărilor, corpuri de încălzire, încălzire cu
sistem de trasare electrică, încălzitoare cu gaz
propan, încălzitoare de apă, încălzitoare de
apă (aparate), încălzitoare de apă cu gaz,
încălzitoare de apă cu inducție, încălzitoare
de apă de alimentare (de uz industrial),
încălzitoare de apă pentru chiuvetă, încălzitoare
de apă și boilere, încă lzitoare de apă solare,
încălzitoare de buzunar, încălzitoare de buzunar
japoneze cu combustibil, încălzitoare de cameră,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, încă
lzitoare de căni electrice, încălzitoare de căni,
electrice, încălzitoare de ceară pentru epilat,
încălzitoare electrice de biberoane, încălzitoare
electrice de uz casnic pentru biberoane,
încălzitoare electrice pentru sticle, încălzitoare
electrice pentru picioare, încălzitoare electrice
pentru prosoape, încălzitoare electrice pentru
picioare (altele decât cele pentru uz medical),
încălzitoare electrice pentru picioare (de
uz personal), încălzitoare electrice pentru
topit ceară parfumată, încălzitoare electrice
pentru șerve țele umede pentru sugari,
încălzitoare industriale, incalzitoare instantanee,
încă lzitoare non-electrice pentru gătit, de
uz casnic, încălzitoare pentru biberoane, încă
lzitoare pentru conducte de combustibil diesel,
încălzitoare pentru fiare, încălzitoare pentru
paturi cu apă, încălzitoare pentru picioare,
non-electrice, incineratoare, incineratoare de
deșeuri, incineratoare pentru deșeuri de uz
casnic, incineratoare pentru deșeuri de uz
industrial, becuri pentru indicatoare de direcție
pentru vehicule, inele de etanșare pentru
robinete de apă, inele de încălzire, inserții
pentru ș emineuri sub formă de arzătoare de
combustibili solizi, inserții pentru șemineuri sub
formă de sobe, instalații agricole pentru irigare,
instalații automate de adăpare a bovinelor,
instalații automate de adăpare a păsărilor
de curte, instalații automate de adăpare a
porcinelor, instalații automate de irigare pentru
plante, instalații automate de irigare folosite
în agricultură, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în agricultură, instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite în
horticultură, instalații automate de irigare folosite
la grădinărit, instalații (automate) de irigare prin
aspersiune pentru terenurile de golf, instalații
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automate de irigare pentru grădină, instalații
automate de irigare, instalații automate pentru
prepararea cafelei, instalații automate pentru
transportat cenușă, instalații automate pentru
tragerea apei în urinoare, instalații centralizate
de aer condiționat (de uz industrial), instalații
centralizate de aer condiționat, de uz casnic,
instalații centralizate de aer condiționat, instalații
chimice pentru tratarea apei potabile, instalații
de aer condiționat pentru uz casnic, instalații
de aer condiționat de uz agricol, instalații
de aer condiționat de uz comercial, instalații
de aer condiționat de uz casnic, instalații
de aer condiționat pentru mașini, instalații de
aer condiț ionat de uz industrial, instalații de
aerisire, instalații de alimentare cu apă potabilă,
instalații de apă calda, instalații de baie, instalații
de baie cu duș, instalații de baie folosite
în scopuri sanitare, instalații de baie pentru
alimentarea cu apă, instala ții de canalizare,
instalații de climatizare pentru vehicule, instalații
de climatizare a aerului pentru vehicule,
instalații de climatizare, instalații de climatizare
a aerului, instalații de combustie pentru
combustibili obținuți din deșeuri, instalații de
combustie pentru combustibili fosili, instalații de
condiționare a aerului pentru vehicule, instalații
de condiționare a aerului, instalații de congelare,
instalații de dedurizare a apei, instalații de
desalinizare, instalații de desalinizare a apei,
instala ții de desalinizare a apei de mare,
instalații de distilare a apei, instalații de distribuț
ie a aerului, instalații de distribuție a apei
pentru încălzire, instalații de duș, instala ții de
epurare a apelor uzate, instalații de epurare a
apelor uzate (purificare), instala ții de epurare a
apei reziduale, instalații de epurare a gazelor,
instalații de evacuare a apelor reziduale, instalații
de expunere a alimentelor refrigerate, instalaț ii
de extractoare pentru mese de tăiat, instalații
de extragere (ventilație), instalații de filtrare a
aerului, instalații de filtrare a apei, instalații
de filtrare de aer, instalații de filtrare pentru
bazine de înot, instalații de furnizare a apei,
instalații de iluminare cu descărcare electrică,
instalații de iluminare electrice de interior,
instalații de iluminat, instalații de iluminat cu
diode electroluminescente (leduri), instalații de
iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat
de uz comercial, instalații de iluminat destinate
utilizării la sisteme de securitate, instalații de
iluminat de urgență, instalaț ii de iluminat
electrice, instalații de iluminat fluorescente în
caz de urgență, care func ționează pe baterii,
instalații de iluminat incandescente în caz
de urgență, care func ționează pe baterii,
instalații de iluminat pentru pomul de crăciun,
instalații de iluminat pentru filmări, instalații de

iluminat pentru exterior, instalații de iluminat
pentru iazuri, instalații de încălzire, instalații
de încălzire alimentate cu energie solar ă,
instalații de încălzire amplasate sub covor,
instalații de încălzire a băuturilor, instalații de
încălzire centrală, instalații de încălzire centrală
pe gaz, instalații de încălzire cu circuit închis,
instalații de încălzire cu gaz, instalații de încălzire
cu apă caldă (de uz industrial), instalații de
încălzire de uz industrial, instalații de încălzire
folosite cu combustibili gazoși, instalații de
încălzire industriale, instalații de încă lzire
montate în sticlă, instalații de încălzire montate
în ferestre, instalații de încă lzire pentru fluide,
instalații de încălzire pentru vehicule, instalații
de încălzire pentru soluții de azotat, instalații
de încălzire pe gaz, instalații de încălzire prin
pardoseală, instalații de încălzire solară, instalații
de polimerizare, instalații de pulverizare pentru
irigarea automată a terenurilor, instalații de
purificare pentru deș euri, instalații de purificare
a uleiului, instalații de purificare a apei de
ploaie, instala ții de răcire, instalații de răcire
care fac parte din instalațiile de răcire a apei,
instala ții de răcire pentru congelare, instalații
de răcire pentru fluide, instalații de răcire pentru
tutun, instalații de răcire pentru gaz, instalații
de răcire pentru clincheri de ciment, instalații
de refrigerare, instalații de saună, instalații de
schimb ionic, rezervoare pentru instalații de
spălare cu apă, instalații de sterilizare pentru
instrumente medicale, instalații de sterilizare cu
ultraviolete (aparate de tratare a apei), instalații
de sterilizare chimică (aparate de tratare a apei),
instalații de tratare a apei, instalații de umidificare
a aerului, instalații de uscare, instalații de uscat
haine (uscare la cald), instalații de ventilare,
instalații de ventilare industriale, instalații de
ventilare pentru vehicule (climatizare), instalații
de ventilare pentru bucăt ării, instalații fixe de
iluminare subacvatică pentru piscine, instalații
industriale de tratare, instalații industriale de
răcire, instalații industriale de gătit, instalații
industriale pentru filtrarea lichidelor, instalații
industriale pentru uscare, instalații luminoase,
instalații luminoase de crăciun (altele decât
lumânări), instalații luminoase pentru pomul
de crăciun, instalații nucleare, instalații pentru
arderea lichidelor, instalații pentru arderea
gazelor, instalații pentru băi balneare cu
hidromasaj, instalații pentru călire, instalații
pentru căzi de masaj, instalații pentru centrale
nucleare, instalații pentru colectarea gazelor,
instalații pentru congelarea aerului, instalații
pentru controlul fluxului de gaze, instalații pentru
copt, instalații pentru dezodorizarea atmosferei,
instalații pentru dezumidificare, instalații pentru
evaporare, instalații pentru extragerea aerului,
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instalații pentru gătit, instalații pentru gestionarea
aerului, instalații pentru iluminat stradal, instalații
pentru iluminatul pomilor de crăciun, instalații
pentru încălzirea bazinelor de înot, instalații
pentru încălzirea aerului, instalații pentru
încălzire ambientală cu gaz, instalații pentru
încălzirea mâncării, instalații pentru încălzirea
alimentelor, instalații pentru pr ăjirea boabelor
de cacao, instalații pentru prăjirea fructelor cu
coajă lemnoasă, instalații pentru producerea
de zăpadă artificială în spații închise, instalații
pentru producerea aburului, instalații pentru
purificare, desalinizare și climatizarea apei,
instalații pentru purificarea apei, instalații pentru
purificarea aerului, instalații pentru purificarea
apelor reziduale, instalații pentru răcirea apei,
instalații pentru ră cirea laptelui, instalații pentru
răcirea și încălzirea apei, instalații pentru
răcirea aerului, instalații pentru răcirea apei
potabile, instalații pentru recircularea aerului,
instalații pentru recuperarea căldurii de aer,
instalații pentru sterilizare, instalații pentru
toalete, instalații pentru tratarea combustibililor
și a moderatorilor nucleari, instalații pentru
tratarea apei prin procese osmotice, instalații
pentru tratarea apei reziduale, instalații pentru
umidificare, instalații sanitare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
instalații sanitare de baie, instalaț ii sanitare
electrice, instalații sanitare pentru closete,
instalații sanitare portabile, instalații sanitare și
de baie și accesorii pentru instalații, instalații și
aparate de ventilație (aer condiționat), instalații
termice de incinerare, instrumente (automate) de
irigare prin aspersiune, cu excepția mașinilor,
instrumente transportabile pentru tratarea apelor
uzate, ionizatoare de apă, jeturi de apă
ornamentale, jeturi de apă pentru căzi cu
hidromasaj, jeturi pentru băi de hidroterapie,
jeturi pentru cadă de baie, jeturi pentru
hidromasaj, sticle de lampă, lampadare, lămpi
alimentate cu energie solară, lămpi cu arc, lămpi
cu arc (corpuri de iluminat), lămpi cu arc cu
xenon, lămpi cu descărcare, lămpi cu descărcare
electrice, lămpi cu descărcare în gaz, lămpi cu
gaz, lămpi cu halogen, lămpi cu halogen pentru
aragazele electrice, lămpi cu incandescență
pentru instrumente optice, lămpi cu incandescen
ță și accesorii pentru acestea, lămpi cu infraroșii
pentru uscarea părului, lămpi cu infraroșu,
lămpi cu infraroșu, nu de uz medical, lămpi cu
led, lămpi cu mercur, l ămpi cu neon pentru
iluminat, lămpi cu picior, lămpi cu raze solare
ultraviolete pentru scopuri cosmetice, lămpi cu
raze ultraviolete pentru scopuri cosmetice, lă
mpi cu raze ultraviolete (nu de uz medical),
lămpi cu raze ultraviolete (altele decât cele de
uz medical), lămpi cu raze ultraviolete, care nu

sunt utilizate în scop medical, lămpi cu raze
ultraviolete (care nu sunt de uz medical), lămpi
cu ulei, lă mpi cu ultraviolete pentru acvarii, lămpi
cu vid, lămpi de acvariu, lămpi de birou, l ămpi
de bronzat, lămpi de buzunar, lămpi de buzunar
portabile (pentru iluminat), l ămpi de căutare
portabile, lămpi de descărcare cu intensitate
înaltă, lămpi de frână pentru vehicule, lămpi de
gaz, lămpi de iluminat, lămpi de iluminat pentru
acvarii, lămpi de iluminat pentru proiectoare,
lămpi de iluminat pentru exterior, lămpi de
înc ălzire pentru broaște țestoase, lămpi de
laborator, lămpi de lectură pentru autovehicule,
lămpi de masă, lămpi de ondulat, lămpi de petrol,
lămpi de plafon suspendate, lampi de podea,
lămpi de semnalizare pentru autovehicule,
lămpi de siguranță, lămpi de siguranță cu
leduri, lămpi de siguranță pentru utilizare în
subteran, lămpi de unghii, lămpi de urgență,
lămpi de vehicule terestre cu motor, lămpi de
verificare pentru autovehicule, lămpi decorative,
lămpi din hârtie portabile (chochin), lămpi din
hârtie verticale (andon), lămpi din sticlă, lămpi
echipate cu suporturi extensibile, lămpi electrice,
lămpi electrice de mână (altele decât cele
de uz fotografic), lămpi electrice de noapte,
lămpi electrice incandescente, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, lămpi electrice
pentru iluminare în exterior, lă mpi flexibile,
lămpi fluorescente, lămpi fluorescente cu lumină
ultravioletă de intensitate scăzută, lămpi frontale
pentru pescuit nocturn, lămpi germicide, lămpi
germicide pentru purificarea aerului, lămpi în
formă de lumânări, lămpi incandescente, lămpi
pentru bronzat, lămpi pentru camping, lămpi
pentru cărți, lămpi pentru corturi, lămpi pentru
creșterea plantelor, lămpi pentru iluminarea
vehiculelor, lămpi pentru iluminat festiv, lămpi
pentru inspecție, lămpi pentru instalații electrice,
lămpi pentru lavabouri, lămpi pentru mineri,
lămpi pentru pomul de crăciun, lămpi pentru
remorcă, lămpi pilot pentru aparate cu aprindere
de gaze, lămpi portabile (pentru luminat), lămpi
reflectoare, lămpi solare, lămpi stroboscopice
(decorative), lămpi stroboscopice (efecte de
lumini), lămpi stroboscopice pentru discoteci,
lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
lă mpi terapeutice, pentru alte scopuri decât
cele medicale, lămpi uv cu halogen pentru
vapori de metale, lampioane chinezești electrice,
lampioane din hârtie fără suport, lampioane din
hârtie, portabile, lampioane japoneze din hârtie,
lanterne confecționate din ceramică, lanterne
cu dispozitive electrice reîncărcabile, lanterne
cu leduri, lanterne cu lentilă fresnel, lanterne
de biciclete, lanterne de buzunar, lanterne de
iluminat, lanterne electrice, lanterne în formă
de stilou, lanterne pentru biciclete, lanterne
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pentru cap, lanterne pentru căști, lanterne
pentru iluminat, lanterne pentru încheietura
mâinii, lanterne pentru scufundări, lanterne
pentru vehicule, lanterne reîncărcabile, lanterne
solare, lanterne tip pointer, lavabouri, lavabouri
singulare turnate din materiale compozite,
lavoare individuale, lavoare individuale montate
în perete, lavoare sub formă de cădițe, lăzi
de congelare pentru carne, lăzi frigorifice, lăzi
frigorifice electrice, lăzi frigorifice fixe, de uz
casnic, lăzi frigorifice portabile (electrice), lăzi
și vitrine frigorifice pentru înghe țată, leduri
ambientale, limitatoare de temperatură (supape)
pentru radiatoarele de încălzire centrală,
limitatoare de temperatură pentru radiatoarele
de încălzire central ă (valve termostatice)
care conțin tije de expansiune, limitatoare
de temperatură folosite la radiatoarele de
încălzire centrală (valve termostatice) care
conțin discuri bimetal, lumânări cu led-uri,
lumânări electrice, lumânări electrice acționate
cu baterii, lumânări electrice parfumate, lumânări
fără flacără, lumânări fără flacără cu diode
electroluminescente (leduri), luminatoare led,
lumini ambientale, lumini de accentuare pentru
interior, lumini de citit harta, lumini de control,
lumini de drum pentru vehicule, lumini de interior
pentru frigidere, lumini de marșarier pentru
vehicule terestre, lumini de navigație pentru
vase, lumini de navigație pentru aeronave,
lumini de poziție pentru vehicule terestre, lumini
de semnalizare auto posterioare, lumini de
siguranță care încorporează un senzor activat
de căldură, lumini de siguranță ce încorporează
un senzor activat la raze infraroșii, lumini de
siguranță ce încorporeaza un senzor activat
de mișcare, lumini de siguranță sensibile
la mișcare, lumini de stop pentru vehicule,
lumini de studio, lumini de urgență, lumini de
veghe (altele decât lumânări), lumini decorative,
lumini electrice de sărbători, lumini electrice
pentru decorațiuni festive, lumini led pentru
iluminatul public, lumini led subacvatice, lumini
pentru citit, lumini pentru montarea șinelor,
lumini pentru motociclete, lumini pentru plăcuțe
de înmatriculare, lumini pentru remorci de
ambarcațiuni, lumini stroboscopice (decorative),
lumini stroboscopice (efecte de lumini), tuburi
luminoase pentru iluminat, lustre, aparate pentru
uscat mâinile, pentru lavabouri, mânere de
clapete de acționare pentru rezervoare de closet,
mânere de robinete, mânere pentru acționarea
apei la toaletă, mânere pentru colacul de
toaletă, mânere pentru rezervoare (piese pentru
instalații sanitare), mangaluri, manșoane pentru
lămpi, manșoane sub formă de componente
ale instalațiilor sanitare, mașini automate de fă
cut gheață pentru frigidere, mașini automate

pentru prepararea pâinii de uz casnic, mașini
cu filtre de aer industriale, mașini cu gaz pentru
uscat rufe, mașini cu lumini led, mașini de
bucătărie (pe gaz) pentru gătit, mașini de cafea,
mașini de cafea espresso, mașini de ceață,
mașini de fabricare a gheții, mașini de fabricat
bere, electrice, pentru uz casnic, mașini de
făcut înghețată, mașini de făcut pâine, maș
ini de făcut pâine, de uz domestic, mașini de
făcut pâine, de uz industrial, mașini de f ăcut
zăpadă artificială, mașini de gătit, mașini de
gătit cu gaz și electrice, mașini de gătit cu gaz,
mașini de gătit cu suprafețe emailate vitroase,
mașini de gătit (de tipul cuptoarelor, plitelor
etc.), mașini de gătit electrice, mașini de gătit
multifuncț ionale, mașini de gătit orez, mașini
de gătit pe gaz, mașini de gătit sub presiune
de uz casnic (electrice), mașini de gheață
carbonică, mașini de irigare prin aspersiune
folosite în agricultură, mașini de irigare prin
aspersiune folosite în horticultură, maș ini de
irigare prin aspersiune pentru terenurile de golf,
mașini de irigații pentru agricultură, mașini de
prăjit, mașini de prăjit fructe, mașini de prăjit
malț, mașini de prăjit pentru alimente, mașini
de prăjit tutun, mașini de refrigerare, mașini
de uscat haine, mașini de uscat părul pentru
saloane de coafură, mașini de uscat pentru
agricultură, mașini de uscat rufe, mașini electrice
de cafea espresso, mașini electrice de făcut
floricele de porumb, mașini electrice de făcut
cafea, de uz casnic, mașini electrice de făcut
lapte de soia, mașini electrice de gătit, mașini
electrice de gătit orez, mașini electrice de
gătit la temperaturi mici, mașini electrice de
gătit sub presiune cu autoclave de uz casnic,
mașini electrice de gătit tăiței ramen, mașini
electrice de uscat rufe (uscare la cald), mașini
electrice de uscat pentru spălătorii (uscare la
cald), mașini electrice de uscat vase de uz
menajer, mașini industriale de gătit orez, mașini
industriale de uscat vase, mașini pentru gătit
kebab, mașini pentru generare de fum artificial,
mașini pentru generare de ceață artificială,
mașini pentru prepararea vatei de zahăr, mașini
pentru purificarea aerului, mașini pentru uscarea
placajului, măști de toaletă cu lavoar încorporat
(conectat la sursa de alimentare cu apă),
mecanism de dispersare a odorizanților de
cameră, mecanisme pentru controlarea nivelului
fluidelor în rezervoare (ventile), mecanisme
pentru descă rcarea rezervorului de toaletă,
membrane pentru filtrarea apei, membrane
pentru sta ții de osmoză inversă, momeli
luminoase pentru pești, nebulizatoare pentru
sterilizare, numere luminoase pentru case, oale
cu abur electrice pentru gătit, oale de gătit
electrice, oale de gătit, electrice, oale de gătit sub
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presiune, electrice, oale electrice, oale electrice
cu aburi pentru legume, oale electrice cu aburi
pentru orez, oale electrice de gătit, oale electrice
(de uz casnic), oale electrice sub presiune,
oale (încălzite electric), oale pentru gătit
electrice, obiecte de iluminat cu flanșă,
obiecte sanitare din oțel inoxidabil, odorizante
electrice de priză, orgi de lumini pentru
discoteci, ornamente care atârnă pentru
candelabre, ornamente pentru iluminat
(accesorii), ornamente pentru pomul de crăciun
(becuri), ornamente superioare pentru lămpi,
oxidanți catalitici pentru controlul poluării aerului
în industrie, oxidanți termici pentru controlul
poluării aerului în industrie, panouri de aer
condiționat, utilizate pentru camere frigorifice,
panouri de duș, panouri de încă lzire cu infraroșu,
panouri luminoase, panouri pentru baie, panouri
răcite folosite la cuptoarele electrice, parasolare
pentru devierea luminii, parasolare pentru
reglarea luminii, paravane de baie pentru
dușuri din metal, paravane de cadă, paravane
nemetalice pentru cădițe de duș, paravane
nemetalice pentru dușuri și băi, paravane pentru
baie, paravane pentru cabine de duș, paravane
pentru dușuri, pasteurizatoare, pături electrice,
pături electrice de încălzire, care nu sunt
utilizate în scopuri medicale, percolatoare de
cafea pentru uz casnic (electrice), percolatoare
electrice de cafea, perdele de aer, perdele de
aer cald, perdele de aer pentru ventila ție,
pere de duș sub formă de accesorii pentru
duș, perii de ionizare pentru tratarea aerului,
perne de încălzire neelectrice, altele decât
cele de uz medical, perne electrice activate
prin procese chimice, care nu sunt de uz
medical, perne electrice, nu de uz medical
(electrice sau activate chimic), perne încălzite
electric, utilizate în alte scopuri decât cele
medicale, perne încălzite electric pentru animale
de companie, nu de uz veterinar, perne încălzite,
neelectrice, neutilizate în scop medical, pernițe
electrice pentru încălzire, altele decât cele de
uz medical, pernuțe electrice de încălzire, altele
decât cele pentru tratamente medicale, pernuțe
termice, picioare de chiuvetă, picurător pentru
robinete de apă, piedestale pentru vase de
toaletă, piedestaluri pentru chiuvete pentru baie,
piese din fontă pentru conducte (componente
de instalații sanitare), piese pentru șemineuri,
pietre de lavă pentru gr ătare, pietre de saună,
pisoare (componente ale instalațiilor sanitare),
pisoare (obiecte sanitare), pistoale de ionizare
pentru tratarea aerului, placări pentru focare
de șemineuri, plăci ceramice comercializate
ca piese pentru cuptoare, plăci ceramice
comercializate ca piese pentru plite, plăci
ceramice comercializate ca piese pentru sobe,

plăci circulare de încălzire pentru gătit, plăci
(componente de cuptoare), plăci (componente
de sobe), plăci de gătit electrice, plăci de
încălzire, plăci de încălzire (de uz casnic),
plăci de protecție împotriva incendiilor instalate
în reț ele de conducte, plăci din sticlă (părți
de sobe), plăci din sticlă (părți de cuptoare),
plăci încălzitoare, plăci pentru refrigerare, plăci
radiante de plafon, plafoniere, plafoniere (corpuri
de iluminat), platforme de duș, platouri electrice
pentru servit, plite, plite combinate, plite cu
gaz, plite cu gaz cu flăcări în formă rotativă,
plite cu gaz cu flăcări tip panglică, plite cu
inducție, plite cu inducție electromagnetică (de
uz casnic), plite cu inducție electromagnetică
de uz industrial, plite de gătit, plite de gătit
încastrate, plite de gătit japoneze cu cărbune,
de uz casnic (shichirin), plite de g ătit multiple,
plite de gătit pe bază de ulei (de uz casnic),
plite domestice, plite electrice, plite electrice cu
inducție, plite electrice de gătit, de uz casnic,
plite electrice pentru grătare, plite electrice
pentru încălzirea mâncării, plite încorporate, plite
pentru a găti, plite pentru gătire, plite pentru
gătit, plite pentru uz casnic, pompe de căldură,
pompe de căldură pentru prelucrarea energiei,
prăjitoare de pâine electrice, preîncălzitoare
cu ulei, presă pentru vafe, prese de tortilla,
electrice, proiectoare arhitecturale montate la
sol, proiectoare auto, proiectoare de iluminat,
proiectoare de înaltă intensitate, proiectoare de
lumină, proiectoare de lumini laser, proiectoare
pentru vehicule, propagatoare electrice, proțap
rotisor cu c ărbuni, pentru uz casnic, proțapuri,
pulverizatoare cu acționare manuală folosite
la robinetele de baie, pulverizatoare pentru
chiuvete de bucătărie, pulverizatoare pentru
robinete, pulverizator pentru chiuvetă (accesorii
pentru instalații sanitare), pungi de unică
folosință pentru sterilizare, purificatoare de
aer, purificatoare de aer (de uz casnic),
purificatoare de aer, de uz casnic, purificatoare
de aer electrice, purificatoare de aer industriale,
purificatoare de aer pentru cărucioare de copii,
purificatoare de aer portabile, purificatoare
de aer robotizate de uz casnic, purificatoare
electrice de apă, de uz casnic, purificatoare
pentru apa industrială, ră citoare de acvariu,
răcitoare de apă, răcitoare de lapte, răcitoare de
lichide (instalații), răcitoare de vin electrice de uz
menajer, răcitoare, electrice, răcitoare electrice
de băuturi folosite în automobile, răcitoare
electrice pentru vin, răcitoare pentru sticle
(aparate), radiatoare, radiatoare cilindrice cu
convecție, dispuse vertical și acționate cu vapori
de propan, radiatoare cu abur pentru încălzirea
clă dirilor, radiatoare cu acumulare de căldură,
radiatoare cu convecție, radiatoare cu infraroșu,
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radiatoare cu ulei, radiatoare cu ultraviolete,
altele decât cele pentru motoare, radiatoare
de căldură folosite la aparatele de ventilare,
radiatoare de că ldură folosite la aparatele de
răcire, radiatoare de căldură folosite la aparatele
de înc ălzire, radiatoare de încălzire centrală,
radiatoare de uz casnic, radiatoare (de uz
industrial folosite pentru climatizare), radiatoare
demontabile, radiatoare electrice, radiatoare
electrice (altele decât cele pentru motoare),
radiatoare electrice cu convecție pe bază de
gaz, radiatoare electrice cu convecție, radiatoare
electrice pentru încălzirea clădirilor, radiatoare
electrice pentru încălzire, radiatoare electrice
pentru vehicule, radiatoare electrice portabile,
radiatoare (încălzire), radiatoare pentru căzi
cu hidromasaj, radiatoare pentru instalații de
încălzire centrală, radiatoare pentru sisteme
de încălzire centrală, radiatoare plate pentru
instalațiile de încălzire centrală, radiatoare
termice pentru încălzirea clădirilor, rafturi de
frigider, rafturi de uscare, rafturi frigorifice,
reactoare biologice pentru limpezirea apelor
reziduale industriale, reactoare ce reprezintă
instalații chimice industriale, reactoare nucleare,
reactoare pentru reacții gaz-gaz, reactoare
pentru reacții gazsolid, recipiente frigorifice,
recipiente sub presiune pentru sterilizare,
recipienți termici electrici, recuperatoare de
căldură, reductoare de debit pentru unități
de purificare a apei prin osmoză inversă,
reductoare de presiune a apei (accesorii
de reglare), reductoare de presiune pentru
apă (accesorii de siguranță), reflectoare,
reflectoare de lămpi, reflectoare de scenă,
reflectoare manuale, reflectoare pentru biciclete,
reflectoare pentru controlul luminilor, reflectoare
pentru corpuri de iluminat la scară mare,
reflectoare pentru devierea luminii, reflectoare
pentru vehicule, reflectoare utilizate în filmări,
refrigeratoare criogenice, refrigeratoare portabile
electrice, registre de tiraj cu platou mobil,
registre de tiraj pentru împiedicarea propagării
gazelor, registre pentru cuptoare, registre pentru
evacuarea fumului, registre pentru instalații de
ventilație, regulatoare automate de temperatură
(supape) pentru radiatoarele din sistemele de
încălzire centrală, regulatoare automate de
temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare de gaz, regulatoare de
presiune pentru conductele de gaz, regulatoare
de presiune pentru țevi de apă, regulatoare
de temperatură (valve termostatice) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, regulatoare de
tiraj (încă lzire), regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii focului, regulatoare
de tiraj pentru pentru prevenirea răspândirii
fumului, regulatoare de tiraj pentru pentru

împiedicarea răspândirii vaporilor, regulatoare
de tiraj pentru pentru prevenirearea răspândirii
fumului, regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea ră spândirii fumului, regulatoare
de tiraj pentru pentru prevenirea răspândirii
vaporilor, regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii flăcărilor, regulatoare
de tiraj pentru pentru a preveni răspândirea
focului, regulatoare de tiraj pentru prevenirea
propagării gazelor, regulatoare de tiraj pentru
pentru inhibarea răspândirii focului, regulatoare
de tiraj pentru pentru inhibarea răspândirii
incendiilor, reșouri, reșouri cu inserție, reșouri
de păstrat mâncarea caldă, reșouri pentru
ținut mâncarea la cald, rezervoare de apă,
rezervoare de apă caldă, rezervoare de ap
ă fierbinte încălzite electric, rezervoare de
apă pentru closete, rezervoare de apă sub
presiune, rezervoare de răcire pentru cuptoare,
rezervoare de spălare cu apă, rezervoare de
toaletă, rezervoare de tratare a apei menajere
de uz casnic, rezervoare de tratare a apei
reziduale, de uz industrial, rezervoare pentru
closet, rezervoare pentru purificarea apei,
rezervoare pentru toaletă, rezervoare pentru
tratarea apei uzate, rezervoare sub formă de
echipament sanitar, rezervoare w.c., roastere
electrice de uz industrial, robinete, robinete
(accesorii pentru instalații), robinete acționate
fără atingere, robinete automate, robinete cu bilă
pentru rezervoarele de wc, robinete cu două
rozete, robinete cu funcție de economisire a apei,
robinete de amestec pentru chiuvete, robinete de
amestecare pentru conducte de apă, robinete de
apă, robinete de apă controlate electric, robinete
de apă sub formă de părți de instalații sanitare,
robinete de apă sub form ă de părți de instalații
de alimentare cu apă, robinete de canalizare,
robinete de combinare (robinete), robinete de
duș, robinete de duș cu închidere automată
și cu comandă electronică, robinete de golire
(accesorii pentru instalații), robinete de închidere
folosite ca dispozitive de siguranță pentru
aparate cu gaz, robinete de închidere folosite ca
dispozitive de siguranță pentru aparate de apă,
robinete de închidere pentru reglarea gazului,
robinete de închidere pentru reglarea gazelor,
robinete de închidere pentru reglarea apei,
robinete de închidere pentru reglarea debitului
apei, robinete de închidere reprezentând
dispozitive de siguranță pentru aparatura din
sistemele de apă, robinete de închidere
reprezentând dispozitive de siguranță pentru
aparatura din sistemele de gaz, robinete de
mixare pentru reglarea manuală a temperaturii
apei, robinete monocomandă pentru chiuvete,
robinete pentru alimentare cu apă, robinete
pentru baie, robinete pentru bideuri, robinete
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pentru conducte, robinete pentru controlarea
fluxului de apă, robinete pentru instala ții de
alimentare cu apă, robinete pentru instalații
sanitare, robinete pentru lavoare, robinete pentru
montarea conductelor, robinete pentru reglarea
fluxului de apă, robinete pentru reglarea fluxului
de gaze, robinete pentru țevi, robinete simple
pentru chiuvete de baie, robineți, robineți de apă,
robineți de distribuție a apei, robineți pentru baie,
montați în perete, robineți pentru bideuri, montați
în perete, robineți pentru chiuvete, montați în
perete, robineți pentru conducte de ap ă, robineți
pentru lavoare, montați în perete, role pentru
cuptoare cu vatră mobilă , role utilizate în
cuptoare de ars cu role, rotisoare, rotisoare
cu gaz, rotisoare de uz casnic (electrice),
rotisoare electrice, rotoare de aer pentru
ventilație, rotoare (piese pentru aparate de
aer condiționat), saci electrici pentru încălzirea
picioarelor, garnituri pentru cuptoare din șamotă,
samovare electrice, saune, saune faciale,
scaune de toaletă, scaune pentru closete,
schimbătoare de căldură, altele decât cele care
sunt componente ale mașinilor, schimbătoare
de căldură cu carcasă , schimbătoare de
căldură (care nu sunt componente ale
mașinilor), schimbătoare de căldură folosite la
încălzirea centrală, schimbătoare de căldură
pentru eliminarea condensului, schimbătoare
de căldură pentru controlarea temperaturii
băuturilor de la distribuitoare automate,
schimbătoare de căldură pentru eliminarea
gazelor de ardere, schimbătoare de căldură
pentru șeminee, schimbătoare de căldură
(pentru prelucrarea chimică), schimbătoare
de căldură pentru eliminarea gazelor de
eș apament, șeminee artificiale care imită
șemineele cu cărbune (de uz casnic), ș
eminee artificiale care imită soba cu lemne
(de uz casnic), șeminee electrice, ș emineuri,
șemineuri din metal turnat, semnalizatoare
spate vehicule, senzori de temperatură (valve
termostatice) folosite la radiatoare de încălzire
centrală, separatoare pentru curățarea aerului,
separatoare pentru curățarea gazului,
separatoare pentru eliminarea condensului
prin refrigerare, separatoare pentru epurarea
gazului, separatoare pentru purificarea aerului,
serpentine de răcire, serpentine (elemente de
instalații de distilare, de încălzire sau de
răcire), serpentine pentru încălzire, serpentine
sub formă de componente ale instalațiilor de
răcire, serpentine sub formă de componente ale
instalațiilor de distilare, serpentine sub formă
de componente ale instalațiilor de încălzire,
sertare pentru frigidere, sertare termice pentru
bucătărie, seturi de baie cu chiuvetă și mască
cu sertare, seturi de fondue (aparate de gătit),

seturi de iluminare decorative, seturi de raclette,
seturi decorative de iluminat pe gaz, șine pentru
iluminat (aparate de iluminat), șine suspendate
(nu electrice) pentru corpuri electrice de iluminat,
sistem de cultură hidroponică, sisteme de
aspersoare pentru irigarea peluzelor, sisteme de
aspersoare pentru irigare, sisteme de control
(valve termostatice) pentru instalații de încălzire,
sisteme de dispersare de deodorante de cameră,
sisteme de extracție pentru șemineuri, sisteme
de iluminare cu dinam pentru vehicule, sisteme
de iluminat de siguranță acționate prin celule
fotoelectrice, sisteme de iluminat de urgență,
sisteme de încălzire a apei pentru dușuri,
sisteme de încălzire a bă uturilor, sisteme
de încălzire cu efect pelicular, sisteme de
încălzire pardoseală, sisteme de încălzire pentru
automobile, sisteme de încălzire și răcire pentru
automobile, sisteme de irigație cu picătura,
sisteme de răcire pentru patinoare, sisteme
de răcire pentru automobile, sisteme de tras
apă pentru pisoare, sisteme de tratare a apei
de balast, sisteme electrice cu boiler pentru
încălzire centrală, sisteme electrice de iluminare
suspendate pe șină, sisteme hvac (încălzirea,
ventilarea și climatizarea aerului), sisteme
hvac pentru vehicule (încălzirea, ventilarea și
climatizarea aerului), sisteme lineare de încălzire
prin radiație, sisteme pentru băi cu hidromasaj,
sisteme pentru descărcarea rezervorului de
toaletă, sisteme pentru încălzirea alimentelor,
sisteme postcombustie sub formă de piese
pentru cuptoare, sobe, sobe cu ardere lentă
(sobe cu lemn, de uz casnic), sobe cu cărbune,
sobe cu cărbune (radiatoare pentru încăperi, de
uz casnic), sobe cu combustibil solid, sobe cu
gaz (radiatoare pentru încăperi, de uz casnic),
sobe cu kerosen, sobe cu lemne, sobe cu ulei,
sobe de gătit cu recipiente pentru gaz, sobe
de încălzire, sobe de saună, sobe pe bază de
ulei (încălzitoare pentru încă peri de uz casnic),
sobe pe cărbuni, sobe pe lemne, sobe pentru
gătit, sobe portabile, socluri pentru lămpi, solare,
solarii, altele decât cele de uz medical, ș osete
încălzite electric, șosete (încălzite electric) de uz
medical, spa pentru picioare, spălatoare de gaze
(părți ale instalațiilor de gaze), spoturi, spoturi
pentru iluminatul casnic, spoturi pentru mobilier,
spoturi pentru vehicule, stâlpi de iluminat, stâlpi
mobili pentru iluminat, stații de epurare a apelor
uzate industriale, stelaje încălzite pentru uscarea
prosoapelor, sterilizatoare, sterilizatoare (altele
decât cele pentru uz medical), sterilizatoare cu
abur, sterilizatoare cu abur pentru pardoseli,
sterilizatoare cu ultrasunete de uz casnic,
sterilizatoare cu ultraviolete, sterilizatoare cu
ultraviolete pentru bureți de cosmetică, de uz
casnic, sterilizatoare de aer, sterilizatoare de aer
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de uz casnic, sterilizatoare de apă, sterilizatoare
de înc ălțăminte pentru uz casnic, sterilizatoare
de toaletă cu uv pentru uz casnic, sterilizatoare
de uz casnic, sterilizatoare de uz industrial,
sterilizatoare de uz medical, sterilizatoare de
vase, sterilizatoare folosite în laboratoare,
sterilizatoare pentru biberoane, sterilizatoare
pentru instrumente medicale, sterilizatoare
pentru instrumente stomatologice, sterilizatoare
pentru periuțe de dinți, sterilizatoare portabile cu
abur, sterilizatoare utilizate în spitale, sterilizatori
de cărți, sterilizatori pentru receptoare de
telefon, sticle de lampă, sticle pentru filtrat
apa, vândute goale, sticle pentru lămpi cu ulei,
stropitoare pentru duș, structuri de iluminat,
suflante acționate electric pentru ventilație,
suflante acționate electric pentru extragerea
prafului din aer, suflante cu aer cald, suflante de
aer acționate electric, folosite la condiționarea
aerului, suflante de aer acționate electric
folosite la ventilare, suflante de aer cald,
supape acționate manual pentru lucrari de
instalaț ii, supape cu bilă, supape cu flotor
(robinete cu plutitor), supape de control al apei
pentru robinete, supape de control de nivel,
care constituie componente ale instalaț iilor
sanitare, supape de control pentru căzi de baie
(accesorii pentru instalații sanitare), supape de
control pentru dușuri (accesorii pentru instalații),
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de alimentare cu apă), supape de
control termostatic (componente de radiatoare
de încălzire centrală), supape de control
termostatic (componente ale instalațiilor de
încălzire centrală), supape de reglaj pentru apă,
supape de reglaj pentru cisterne de apă, supape
de siguranță pentru conductele de gaz, supape
de siguranță pentru conductele de apă, supape
de siguranță pentru aparate pe gaz, supape de
siguranță pentru sisteme de apă, supape pentru
aparate de aer condiționat, supape pentru duș,
supape pentru reglajul apei (control de nivel) din
rezervoare, supape (piese pentru radiatoare),
supape (piese pentru sisteme de pulverizare),
supape reductoare de presiune (aparate de
siguranță) pentru conductele de gaz, supape
reductoare de presiune (aparate de siguranță)
pentru aparatura din sistemele de gaz, supape
reductoare de presiune (aparate de siguranță)
pentru aparatura din sistemele de apă, supape
reductoare de presiune (aparate de siguranță)
pentru conductele de apă, supape regulatoare
de nivel în rezervoare, supape (robinete), care
constituie componente ale instalațiilor sanitare,
supape (robinete), componente ale instalațiilor
sanitare, supape sub formă de componente
ale instalațiilor sanitare, supape termice de
control folosite la radiatoare de încălzire centrală,

supape termostatice pentru radiatoare, suporturi
adaptate pentru folosirea cu tuburi de încălzire
solară, suporturi adaptate pentru aragazuri,
suporturi adaptate pentru montarea lămpilor,
suporturi adaptate pentru uscătoare de păr,
suporturi pentru cuptoare, suporturi pentru
cuptor, suporturi pentru încălzirea alimentelor
(încălzite), suporturi pentru încă rcarea
cuptoarelor, suporturi pentru lămpi, suporturi
pentru lămpi neelectrice, supraîncălzitoare cu
abur (de uz industrial), surse de căldură
cu gaz, surse de lumin ă (altele decât
cele de uz fotografic sau medical), surse
de lumină cu spectru complet, surse de
lumină luminescente, surse de lumină prin
electroluminiscență, tăvi cu grătar, tăvi electrice
tip grătar, tăvi pentru murdărie (componente de
cuptoare sau focare), tăvi și tigăi electrice, tăvi
termice, tăvi termice electrice, tejghele frigorifice,
țepușe de rotisor pentru cuptoare, terminale
de ventilare, termofoare, termofoare electrice,
termoplonjoare, termoplonjoare electrice, țevi
de fum pentru boilere, tevi de polipropilenă
termostabilizate pentru instalații de încă lzire,
țevi de scurgere (accesorii pentru instalații de
apă și canal), țevi de scurgere pentru căzi de
baie, țevi de scurgere pentru instalații sanitare,
țevi flexibile ca părți ale instalațiilor de apă
și canalizare pentru lavoare, țevi flexibile ca
părți ale instalaț iilor de apă și canalizare
pentru baie, țevi flexibile ca părți ale instalațiilor
de apă și canalizare pentru duș, țevi flexibile
ca părți ale instalațiilor de apă și canalizare
pentru chiuvetă, țevi ondulate metalice (piese
de instalații sanitare), țevi pentru cazane de
încălzire, tigăi de gătit electrice, tigăi electrice,
tigăi electrice pentru înc ălzirea patului, tigăi
electrice pentru prăjit, tigăi electrice pentru prăjit
de uz casnic, tigăi tip wok electrice, tije de
rotisor încălzite electric, toalete, toalete adaptate
pentru a fi utilizate de persoanele cu dizabilități,
toalete adaptate pentru pacienți medicali, toalete
cu funcție de economisire a apei, toalete
cu funcții de spălare, toalete cu funcții de
sterilizare, toalete individuale din oțel presat,
toalete individuale încastrate, toalete individuale
monobloc, toalete pentru a fi încorporate
în construcții portabile, toalete pentru vase
maritime, toalete prevăzute cu bazine, toalete
prevăzute cu duș, toalete transportabile, toalete
(w.c.), torțe de semnalizare, transformatoare
pentru corpuri de iluminat, tuburi cu descărcări
electrice pentru iluminat, tuburi de evacuare de
căldură pentru colectoare solare (schimbătoare
de căldură), tuburi de iluminat fluorescente,
tuburi de sticlă pentru lă mpi de petrol,
tuburi fluorescente, tuburi luminiscente, tuburi
luminoase ca piese pentru aparate pentru
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distrugerea insectelor, tuburi luminoase pentru
iluminat, turnuri de răcire a apei, turnuri de răcire
cu evaporare, turnuri de spălare pentru epurarea
gazelor, umidificatoare, umidificatoare (altele
decât cele de uz medical), umidificatoare care
generează anioni, umidificatoare cu alimentare
prin usb pentru uz casnic, umidificatoare
de aer pentru automobile, umidificatoare de
aer (recipiente de apă pentru radiatoare de
încălzire centrală), umidificatoare de cameră
care conț in apă și care sunt amplasate pe
radiatoarele de încălzire centrală, umidificatoare
electrice, umidificatoare electrice de uz casnic,
umidificatoare industriale,
umidificatoare pentru încăperi (aparate),
umidificatoare pentru instrumente muzicale,
umidificatoare pentru radiatoare de încălzire
centrală, umidificatoare pentru terarii de reptile,
umidificatoare (pentru uz domestic), unități cu
raze ultraviolete de sterilizare a apei, de uz
casnic, unități cu raze ultraviolete de sterilizare a
apei, de uz industrial, unități de aer condiționat
pentru locuințe, unităț i de clorizare pentru
tratarea apei, unități de dedurizare a apei,
unități de duș, unit ăți de evaporare cu ardere
submersă, unități de filtrare a apei de uz casnic,
unități de filtrare a apei pentru acvarii, unități
de filtrare a apei, unități de filtrare cu cartuș
e (echipament pentru tratarea apei), unități de
filtrare cu membrană pentru aparate de tratare
a apei, unități de filtrare pentru osmoză inversă
(echipamente pentru tratarea apei), unități de
încălzire, unități de încălzire pentru locuințe,
unităţi de osmoză inversă, unități de osmoză
inversă, unități de purificare a apei, unități de
purificare a apei reziduale, unități de purificare
a apei pentru producere de apă potabilă, unități
de tratare a apei, unități de tratare a apei
folosite la aerarea și circularea apei, unități de
ventilație, unități de ventilație pentru locuințe,
unități distribuitoare pentru băuturi refrigerate
(altele decât pentru vânzare), unități electrice
de polimerizare pentru compuși stomatologici
de reconstituire, unități frigorifice comerciale,
unități frigorifice utilizate pentru depozitare,
unități mobile de răcire a aerului prin evaporare,
aparate de uscarea mâinilor pentru lavabouri,
uscătoare automate de lenjerie, uscătoare cu
aburi, uscătoare (cu aer cald pentru uscat rufe),
uscătoare cu aer cald pentru păr, uscătoare cu
aer comprimat prin refrigerare, uscă toare de
aer, uscătoare de haine, electrice, de uz casnic,
uscătoare de încălță minte electrice, uscătoare
de mâini, uscătoare de mâini cu acționare
fără atingere, uscătoare de mâini electrice cu
aer cald, uscătoare de pantofi electrice de uz
menajer, uscătoare de păr, uscătoare de păr
(de uz casnic), uscătoare de păr de voiaj,

uscătoare de păr destinate utilizării în saloane
de înfrumusețare, uscătoare de păr electrice
portabile, uscătoare de păr electrice, uscătoare
de păr portabile, uscătoare de rufe electrice
de uz menajer, uscătoare electrice cu aer
cald pentru fa ță, uscătoare electrice de rufe,
uscătoare electrice pentru mâini, uscătoare fixe
de păr, uscătoare încălzite pentru prosoape,
uscătoare la cald pentru rufe, uscătoare pentru
față care folosesc aer cald, uscătoare pentru față
cu aer cald, acționate electric, uscătoare pentru
mâini cu aer cald, acționate electric, uscătoare
pentru pă r cu infraroșii, uscătoare pentru
rufe (uscătoare cu căldură), uscătoare pentru
sisteme de răcire, uscătoare pentru tapiserie (de
uz casnic), uscător electric portabil, cu aer cald,
uscător pentru mâini care folosește un jet de
aer cald care usuc ă, uscător pentru mâini cu
aer cald, uși de frigidere, uși pentru cabine de
duș, uși pentru cabine de duș cu cadru metalic,
uși pentru duș cu rame nemetalice, ustensile
de gătit electrice, uzine de desalinizare, valve
(accesorii pentru instalații sanitare), valve de
control de nivel, valve de control termostatice
pentru radiatoarele de încălzire centrală, valve
de radiator, valve pentru reglarea apei (accesorii
de reglaj), valve pentru reglarea apei (accesorii
de siguranță ), valve termostatice, vane, vane
de amestec pentru dușuri, vane (instalații
sanitare), vane (instalații sanitare) folosite în
centre spitalicești, vane (robinete), vaporizatoare
faciale (saune), vase de expansiune pentru
instalații de încălzire centrală, vase de gătit
electrice pentru scopuri industriale, vase de
presiune ale reactorului, vase de toaletă , vase
de toaletă cu înlocuirea automată a protecției
igienice a colacului înainte de folosire, vase de
toaletă cu jet de apă pentru spălare, vase de
toaletă cu jeturi de ap ă integrate în bideu,
vase de toaletă pentru copii, vase de toaletă
(w.c.), vase electrice pentru făcut sorbeturi și
înghețată, vase pentru spălare (componente
ale instalațiilor sanitare), vase pentru tajine,
electrice, vase pentru toaletă, vase și scaune
de toaletă vândute la pachet, vatre de foc
cu etanol, aparate de iluminat pentru vehicule,
becuri pentru indicatoarele de direcție pentru
vehicule, dispozitive împotriva luminii orbitoare
pentru vehicule (garnituri de lămpi), dispozitive
împotriva luminii orbitoare pentru vehicule
(garnituri de lămpi), faruri de vehicule, instalații
de climatizare pentru vehicule, lanterne pentru
vehicule, reflectoare pentru vehicule, veioze de
noptieră, ventilatoare, ventilatoare acț ionate
electric folosite la ventilație, ventilatoare axiale,
ventilatoare axiale de climatizare, ventilatoare
(componente ale instalațiilor de aer condiționat),
ventilatoare cu aer comprimat, ventilatoare cu
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motor pentru aparate de aer condiț ionat,
ventilatoare de aer condiționat, ventilatoare de
aer radiale, ventilatoare de aspirație, ventilatoare
de birou cu alimentare la usb, ventilatoare de
cameră, ventilatoare de extracție, ventilatoare
de masă, ventilatoare de plafon, ventilatoare
de tavan, ventilatoare de tavan cu lumini
integrate, ventilatoare de uz casnic, ventilatoare
de uz comercial, ventilatoare de uz industrial,
ventilatoare electrice cu dispozitive de răcire prin
evaporare, ventilatoare electrice de uz personal,
ventilatoare electrice de încălzire, ventilatoare
electrice (de uz casnic), ventilatoare electrice
fără pale, ventilatoare electrice pentru fereastră,
ventilatoare electrice portabile, ventilatoare
electrice sub formă de instalații de ventilare
de uz casnic, ventilatoare electrice sub
formă de componente ale instalațiilor de aer
condiționat de uz casnic, ventilatoare eoliene,
ventilatoare folosite în caz de incendiu pentru
evacuarea gazelor, ventilatoare folosite în
caz de incendiu pentru evacuarea fumului,
ventilatoare folosite în caz de incendiu pentru
evacuarea vaporilor, ventilatoare motorizate
pentru ventilație, ventilatoare pentru absorbție,
ventilatoare pentru aparatele de extragere a
gazelor, ventilatoare pentru aparate de aer
condiț ionat, ventilatoare pentru aspiratoarele
de gaze de eșapament, ventilatoare pentru
automobile, ventilatoare pentru extractoare
de fum, ventilatoare pentru instalații de aer
condiționat, ventilatoare pentru schimbătoare
de căldură, ventilatoare pentru ș emineuri,
ventilatoare pentru vehicule, ventilatoare turbină
(aparate de ventilare), ventilatoare utilizate
în vehicule, ventile de aer pentru instalațiile
de încălzit cu aburi, ventile de amestec
(robinete), ventile de amestec (robinete)
pentru chiuvete, ventile de amestec (robinete)
pentru chiuvete de baie, ventile de amestec
sub formă de componente ale instalațiilor
sanitare, ventile pentru abur, ventile termostatice
(componente ale instalațiilor de încălzire),
vetre pentru foc, vetre pentru foc portabile,
vitrine de expunere termice, vitrine frigorifice,
vitrine frigorifice orizontale pentru alimente,
vitrine frigorifice pentru mărfuri, vitrine pentru
fermentarea aluatului, vitrine termice, vitrine
termice pentru alimente, vitrine termice pentru
sectorul restaurației.

21. Dozatoare de săpun, dozatoare de săpun
de mâini, oale de gătit sub presiune, neelectrice,
accesorii de rulare pentru sushi, acoperitoare
pentru alimente, izolante ș i pliabile, acvarii,
acvarii de interior, acvarii și vivarii, adăpătoare
nemecanizate sub formă de distribuitoare
portabile de apă și de lichide pentru animale
de companie, adăpători, adăpători acționate
de animale domestice, aeratoare de vin,
aerator placinta, agitatoare de cafea, ajutaje
pentru pulverizare pentru furtunurile de grădină,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
recipiente termoizolante pentru alimente,
amestecătoare de cocktail, amestecătoare de
fructe utilizate pentru cocteiluri, de tip pistil,
amestecătoare pentru cocktail-uri, piepteni
pentru animale, aparat de masaj pentru pielea
capului, aparat pentru curățarea dinților și
gingiilor cu apă sub presiune, folosit acasă,
aparat pentru parfumarea aerului, aparate cu
ață dentară acționate cu baterie, aparate
de ceruit neelectrice, aparate de curățat
scame, electrice sau neelectrice, aparate de
demachiat, non-electrice, aparate de făcut
sushi acționate manual, aparate de făcut
vafe, neelectrice, aparate de gătit cu aburi,
neelectrice, aparate de gătit sub vid, aparate
de măcinat alimente cu acționare manuală,
aparate de măturat magnetice, aparate de ras
brânză cu sită, aparate de zdrobit pentru utilizare
în bucătărie, neelectrice, aparate electrice
pentru omorârea insectelor, aparate neelectrice
de făcut granita, aparate neelectrice pentru
lustruirea podelelor, aparate neelectrice pentru
îndepărtarea scamelor, aparate non-electrice de
preparat înghețată, aparate non-electrice de fă
cut paste făinoase, pentru uz casnic, aparate
pentru demachiere, electrice, aparate pentru
demachiere, neelectrice, aparate pentru gătit
cușcus, neelectrice, aparate pentru îndepărtarea
fibrelor, pe bază de baterii, aparate pentru șters
praful, neelectrice, aparate pentru zdrobit cartofi,
sifoane pentru ape minerale,
aplicatoare cosmetice, aplicatoare de ceară
pentru podea, montabile pe un mâner de
mop, aplicatoare de fard, aplicatoare neelectrice
de șampon de covoare, aplicatoare pentru
cosmetice, aplicatoare pentru fardurile de ochi,
aplicatoare pentru farduri de ochi, aplicatoare
pudră, artă murală din ceramică în 3d, artă
murală din lut ars în 3d, artă murală din porțelan
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în 3d, artă murală din sticlă în 3d, artă mural ă
din teracotă în 3d, obiecte de artă din porțelan,
pamânt ars sau sticlă, articole de agățat banane,
articole de bucătărie pentru controlarea curgerii
lichidelor, articole de menaj pentru controlarea
curgerii lichidelor, articole de porțelan pentru uz
decorativ, articole de sticlărie, articole din cristal
lucrate manual, articole din piele pentru curățare,
articole din sticlă pentru băuturi, articole pentru
controlarea curgerii lichidelor, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, articole
pentru curăț area dentară, articole pentru gătit
și pentru servit masa, altele decât furculițe,
cuțite și linguri, articole pentru servirea mierii,
arzătoare de parfum, arzătoare de parfumuri
(altele decât cele electrice), arzătoare de ulei
esențial, arzătoare de ulei parfumat, arzătoare
de ulei (terapie cu arome), arzătoare lumânări,
arzătoare parfumate (casnic), aspersoare, ață
dentară, autoclave neelectrice pentru uz casnic,
autoclave, neelectrice, pentru gătit, baghete
pentru pulverizare pentru furtunurile de grădină,
baloane de sticlă (recipiente), pămătufuri pentru
bărbierit, bare de sticlă, nu pentru construcții,
bare pentru prosoape, bare pentru prosop,
nu din metal prețios, bătătoare neelectrice
pentru covoare, bătătoare pentru covoare,
recipiente pentru băut, recipiente termoizolante
pentru băuturi, baze pentru tort, bazine de
apă (pentru pești vii), bazine (recipiente),
bene de gunoi, halbe de bere, bețe de
sprijin pentru ghivece de flori, bețe pentru
dulciuri înghețate, bețe pentru prăjiturele pe
băț (cake pops), bețișoare chinezești de unică
folosință , bețișoare chinezești (tacâmuri),
bețișoare chinezești (tacâmuri) pentru învățarea
copiilor, bețișoare pentru acadele, bețișoare
pentru cocktailuri, bibelouri de porț elan,
biberoane pentru animale mici, bidoane de apă
goale pentru biciclete, bidoane de apă pentru
biciclete, bidoane de lapte, bidoane pentru
sport, vândute făr ă conținut, bile de spălat
rufe utilizate ca ustensile de menaj, bile pentru
uscător, blocuri pentru cuțite, bol pentru spălat
degetele la masă, boluri, boluri cu ventuză,
boluri de amestecat, boluri de sticlă, boluri de
supă, boluri de zahăr din metale preț ioase,
boluri din metale prețioase, boluri din plastic
(recipiente de uz casnic), boluri din plastic
(vase), boluri în stil japonez pentru servirea
supei (wan), boluri japoneze pentru orez, nu
din metale prețioase (chawan), boluri japoneze
pentru orez, din metale prețioase (chawan),
boluri pentru bărbierit, boluri pentru băut pentru
animale de companie, boluri pentru bomboane,
boluri pentru decorațiuni florale, boluri pentru
dulciuri (zaharicale), boluri pentru flori, boluri
pentru flori din metale preț ioase, boluri pentru

fructe cu coajă lemnoasă, boluri pentru hrănirea
animalelor de companie, automate, boluri pentru
hrănirea și adăparea animalelor de companie,
boluri pentru peștișori, boluri pentru servit, boluri
pentru servit (hachi), bomboniere, borcane,
borcane cu capac, borcane cu gustări pentru
animale de companie, borcane de bucătărie
(nu din metale prețioase), borcane de dulceață,
borcane din sticlă, borcane din sticlă pentru
păstrarea alimentelor, borcane din sticlă pentru
depozitare, borcane etanșe, borcane pentru
bile demachiante din bumbac, borcane pentru
conserve, borcane pentru depozitare, borcane
pentru grăsime de gă tit, goale, borcane
pentru prăjiturele, borcane pentru uz casnic,
borcane (suporturi) pentru lumânări, borcane
vidate, broșete (aparate pentru gătit), broșete
din lemn, broșete pentru a fi utilizate la gătit,
broșete pentru uz culinar, broșete (ustensile de
bucătărie), recipiente pentru bucătărie, ustensile
de bucătărie, vase pentru bucătărie, deșeuri
de bumbac pentru curățare, bureței pentru
machiaj, bureți, bureți abrazivi, bureți abrazivi
de bucătărie sau de uz casnic, bureți abrazivi
pentru bucătărie, bureți abrazivi pentru utilizare
în bucătărie (curățare), bureți artificiali pentru uz
casnic, bureți cosmetici, bureți de baie, bureți
de baie din plasă de nailon pentru curățarea
corpului, bureți de curățat de uz casnic, bureț
i de față pentru aplicarea machiajului, bureți
de mare naturali, bureți de menaj, bureți de
microdermabraziune pentru uz cosmetic, bureți
de sârmă pentru cratițe, bureți din sârmă,
bureți metalici, bureți metalici pentru curățat,
bureți pentru aplicarea pudrei de corp, bureți
pentru baie din plasă, bureți pentru bucătărie,
bure ți pentru corp, bureți pentru curățare,
bureți pentru curățarea feței, bureți pentru
curățarea instrumentelor medicale, bureți pentru
exfolierea pielii, bureți pentru frecare, bureți
pentru raclete de geam, bureți pentru vase,
busturi din porț elan, busturi din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, busturi
din porț elan, pământ ars sau sticlă, busturi
din porțelan, teracotă sau sticlă, busturi din
teracotă, busturi realizate din ceramică, busturi
realizate din porțelan, busturi realizate din sticlă,
busturi realizate din teracotă, cădelnițe, cădițe
pentru bebeluș i, cădițe portabile pentru nou
născuți, râșnițe de cafea manuale, cafetiere,
cafetiere neelectrice, cafetiere neelectrice cu
piston, perii pentru cai, calapoade pentru cizme
și ghete (sisteme de întindere), calapoade
pentru pantofi (sisteme de întindere), câlți pentru
curățat, candelabre nonelectrice, candelabre
non-electrice din metale prețioase, căni, căni
confecționate din ceramică, căni confecționate
din porțelan, căni confecționate din porțelan fin,
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căni cu pereți dubli, căni de băut, căni de băut
confecționate din porțelan, c ăni de bere în formă
de bărbați cu pălărie, căni de cafea, căni de ceai
(yunomi), c ăni de cositor, căni de dimensiuni
mici, căni de porțelan, căni de tranziție pentru
bebeluși și copii, căni din ceramică, căni din
metale prețioase, căni din sticlă, că ni fabricate
din materiale ceramice, căni fabricate din
porțelan, căni fabricate din sticlă, căni metalice
cu capac, căni, nu din metale prețioase, căni
realizate din plastic, căni realizate din porțelan
fosfatic fin, căni speciale cu muștiuc pentru hră
nire, căni speciale cu muștiuc pentru hrănirea
copiilor, căni termos, capace de unic ă folosință
pentru recipiente de uz casnic, capace de uz
universal pentru recipiente de bucătărie, capace
din ceramică pentru cutii de șervețele, capace
din plastic pentru ghivece de flori, capace din
silicon refolosibile pentru acoperirea alimentelor,
capace din sticlă pentru recipiente utilizate
la împachetarea bunurilor industriale, capace
izolante pentru farfurii și vase, capace montate
pentru recipiente de gunoi, capace pentru acvarii
de interior, capace pentru caserole, capace
pentru cești, capace pentru cratițe, capace
pentru cutii de șervețele, capace pentru farfurii,
capace pentru platouri de brânză, capace
pentru tigăi de prăjit, capace pentru vase,
capcane electrice pentru insecte, capcane,
goale, pentru administrarea de rodenticide
rozătoarelor, capcane neelectrice pentru insecte,
capcane pentru animale, capcane pentru
dăunători, capcane pentru insecte, capcane
pentru planaria de acvarii, capcane pentru
rozătoare, capcane pentru șobolani, capete
de mop, capete de stropitori, capete pentru
periuțe de dinți electrice, capete și tuburi pentru
decorat torturi, căptuşeli adaptate pentru litiera
animalelor de companie, carafe, carafe de vin,
carafe din metale prețioase, carafe din sticlă,
carafe, nu din metale prețioase, cârlige de rufe,
cârlige pentru încheiat nasturii, cârpă pentru
ochelari, cârpe de bumbac pentru curățat, cârpe
de curățat, cârpe de curățat din microfibre,
cârpe de șters pentru ștergerea ochelarilor,
cârpe de șters praful, cârpe pentru curățare,
cârpe pentru curățare confecționare din celuloză,
cârpe pentru curățare fără puf, cârpe pentru
curățat, cârpe pentru curățat conectorii pentru
fibră optică, cârpe pentru curățat podeaua,
cârpe pentru lustruit, cârpe pentru lustruit
pantofii cu ceară, cârpe pentru spălat dușumele,
cârpe pentru ș tergerea lentilelor optice,
caserole (veselă), casolete de ars mirodenii,
castroane, castroane biodegradabile, castroane
compostabile, castroane japoneze pentru orez
(chawan), castroane pe bază de pastă de hârtie
biodegradabilă, căușe pentru hrana canină,

cazane, căzi, căzi de baie gonflabile pentru
bebeluși, căzi de baie pentru bebeluși, căzi
de baie pliante pentru bebeluși, căzi de plastic
pentru copii, cutii pentru ceai, ceainice, ceainice
cu fluier, ceainice din metale prețioase, ceainice
în stil japonez pentru servirea ceaiului (kyusu),
ceainice în stil japonez pentru servirea ceaiului
din metale prețioase (kyusu), centuri pentru
machiori, produse ceramice pentru menaj, cești,
cești de cafea, cești de ceai, cești de sake, cești
din metale prețioase, cești fabricate din plastic,
cești pentru sake (nu din metale prețioase),
cești și căni, chiuvete, oale pentru clei, clești
de servit, clești pentru carne, clești pentru
gheață, clești pentru grătar, clești pentru legume,
clești pentru pâine, clești pentru salată, clești
pentru spaghete, clești pentru sparanghel, clești
pentru zahăr, coarne de băut, instrumente pentru
tăiat coca, colivii pentru păsări, colivii pentru
păsări domestice, concasoare de gheață , non-
electrice, servicii de condimente, containere de
deșeuri, ustensile cosmetice, coșuri cu pedale,
coșuri de bambus de uz casnic, coșuri de
flori, co șuri de gunoi cu pedală (cutii pentru
gunoi), coșuri de gunoi de uz menajer, coșuri
de gunoi din metal, coșuri de gunoi din plastic
(cutii pentru gunoi), coșuri de gunoi metalice,
coșuri de hârtii, coșuri de pâine de uz casnic,
coșuri de picnic cu accesorii, coșuri de rufe,
coșuri de rufe de uz casnic, coșuri de sortat
rufe, de uz casnic, coșuri de uz casnic, coșuri
din metal comun de uz domestic, coșuri din
metal comun pentru uz casnic, coșuri din sârmă
(ustensile de bucătărie), coșuri împletite de uz
casnic, coșuri pentru deșeuri de hârtie, coșuri
pentru gătit cu aburi, coșuri pentru gunoi, coșuri
pentru gunoiul menajer, coșuri pentru hârtii,
coșuri pentru pâine, coșuri pentru plante, coșuri
pentru prăjit cartofi pai, coșuri pentru prosoape,
coșuri pentru scutece murdare, covorașe de
rulare pentru sushi, cră ticioare din ceramică,
cratițe, cratițe metalice, cratițe (neelectrice),
cratițe pentru fiert lapte, dispozitive pentru
menținut forma cravatelor, cristaluri (sticlărie),
forme pentru cuburi de gheață, cuburi de
gheață refolosibile, cupe, cupe, altele decât cele
din metale prețioase, cupe confecționate din
ceramică, cupe confecționate din lut, cupe de
copt din silicon, cupe de șampanie, cupe pentru
băut, cupe pentru fructe, cupole izolate pentru
acoperirea alimentelor, bureți metalici pentru
curățat, bureți pentru curățat, cârpe pentru
curățat, instrumente pentru curățat, acționate
manual, curse pentru animale dăună toare, curse
pentru șoareci, cuști de colectat insecte, cuști
de îmbăiere pentru pisici, cuști de sârmă pentru
animale domestice, cuști metalice de uz casnic,
cuști pentru animale de companie, cutii adaptate
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pentru ustensile cosmetice, cutii adaptate pentru
ustensile de toaletă, cutii de bomboane din
metale prețioase, cutii de bomboane, nu din
metale prețioase, cutii de ceai, nu din metale
prețioase, cutii de ceramică, cutii de ceramică
pentru monede, cutii de pastile (nu de uz
medical), cutii de pastile, pentru uz personal, cutii
de porțelan, cutii de sticlă, cutii
decorative din sticlă, cutii din ceramică, cutii
din metale prețioase pentru dulciuri, cutii din
porțelan, cutii emailate, cutii frigorifice portabile,
neelectrice, cutii japoneze pentru alimente,
tip sufertaș (jubako), cutii metalice pentru
depozitare, cutii metalice pentru distribuirea
prosoapelor din hârtie, cutii nemetalice pentru
monezi, cutii pentru bento, cutii pentru bețișoare
chinezești, cutii pentru colecț ionari de insecte,
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii pentru distribuirea șervețelelor de hârtie,
cutii pentru floricele de porumb, goale, de
uz casnic, cutii pentru monezi (pușculițe),
cutii pentru pâine, cutii pentru păstrarea
din ților artificiali, cutii pentru periuțe de
dinți, cutii pentru picnic, cutii pentru sandviș
uri, cuțitașe ondulatoare pentru unt, cuve
pentru clătit, damigene, decantoare de vin,
decorațiuni de perete din porțelan, decorațiuni
de perete din teracotă, decora țiuni din porțelan
pentru torturi, decorticatoare pentru căpșuni,
aparate deodorizante pentru uz personal,
deschizătoare de sticle, deschizătoare de sticle
cu cuțitașe, deschizătoare de sticle, electrice și
neelectrice, deschizătoare de sticle (manuale),
deschizătoare neelectrice pentru sticle, deșeuri
de lână pentru curățat, difuzoare cu fișă de
contact pentru repelente de țânțari, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoare
parfumate, discuri abrazive pentru utilizare în
bucăt ărie (curățare), discuri de exfoliere a
picioarelor, discuri de sfeșnic, discuri de sfeș
nic, nu din metale prețioase, dispensere de ață
dentară, dispensere de șervețele din celuloză, de
uz casnic, dispensere de șervețele pentru față,
dispensere personale de pastile sau capsule,
pentru uz casnic, dispozitive anticurgere
pentru sticle, dispozitive cu ultrasunete pentru
îndepărtarea țânțarilor, dispozitive de alimentare
pentru animale domestice acționate de acestea,
dispozitive de curățare cu ultrasunete a
protezelor dentare, dispozitive de demachiere,
dispozitive de hră nire pentru hrănirea păsărilor
în colivii, dispozitive de hrănire pentru hrănirea
păsă rilor în natură, dispozitive de hrănire
pentru animale pe care animalele le pot acționa
singure, dispozitive de hrănire pentru păsări,
dispozitive de hrănire pentru păsări sub formă de
recipiente, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, dispozitive de lustruit

podele (neelectrice), dispozitive de măcinat de
buc ătărie, neelectrice, dispozitive de scurgere
pentru salate acționate manual, dispozitive de
sprijin pentru cuțite de tăiat carnea, dispozitive
de turnare a vinului, dispozitive de turnat
pentru sticle, dispozitive din lemn pentru lărgirea
ghetelor, dispozitive electrice pentru atragerea și
omorârea insectelor, dispozitive electrice pentru
înlăturarea scamelor, dispozitive electronice
de hrănire pentru animale de companie,
dispozitive neelectrice de spart ouă pentru uz
casnic, dispozitive neelectrice pentru curățarea
lăbuțelor animalelor de companie, dispozitive
nonelectrice pentru obținerea spumei de lapte,
dispozitive non-electrice de curățat covoare,
dispozitive pentru amestecat băuturi, dispozitive
pentru îndepărtarea animalelor sălbatice, nu
din metal, dispozitive pentru îndepărtarea
păsărilor, nu din metal, dispozitive pentru
injectarea marinadelor, dispozitive pentru întins
haine, dispozitive pentru lărgirea cizmelor
și a ghetelor, dispozitive pentru măsurarea
spaghetelor, dispozitive pentru presat tubul
de pastă de dinți, dispozitive pentru presat
tuburile, de uz casnic, dispozitive pentru săpun
lichid, dispozitive pentru scoaterea sâmburilor de
cireșe, dispozitive pentru servirea spaghetelor,
dispozitive portabile pentru răcirea băuturilor,
distribuitoare ajustate pentru hârtie de șters,
uscat, lustruit și curățat, distribuitoare de băuturi,
neelectrice, distribuitoare de bile demachiante
din bumbac, distribuitoare de hârtie de bucătărie,
distribuitoare de hran ă pentru animale de
companie acționate de acestea, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
paie de băut, distribuitoare de pastă de dinți,
distribuitoare de peliculă adezivă (altele decât
cele fixe), distribuitoare de prosoape de hârtie,
distribuitoare de prosoape de hârtie (altele decât
cele fixe), distribuitoare de prosoape de mâini,
care nu sunt fixe, distribuitoare de role de hârtie
igienică, distribuitoare de săpun, distribuitoare
de șervețele pentru uz casnic, distribuitoare
de șervețele, distribuitoare pentru cosmetice,
distribuitoare pentru hârtia igienică (altele decât
cele fixate), distribuitoare pentru săpun lichid
(pentru uz casnic), doniț e, dopuri de sticlă,
dopuri de sticlă pentru sticle, dozatoare de aluat
pentru bucătă rie, dozatoare de gel de duș,
dozatoare de șervețele, dozatoare pentru creme
de îngrijire a pielii, dozatoare pentru preparate
de fixare a părului, dozatoare pentru preparate
destinate îngrijirii corpului, dozatoare pentru
șampon, dozatoare portabile pentru băuturi,
dozatoare portabile pentru lapte praf, dozator
de aluat de uz casnic acționat manual, doze
din sticlă pentru medicație, goale, dușuri bucale,
dușuri de gură pentru curățarea dinților si
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gingiilor, duze de furtun pentru stropit, duze din
plastic pentru pulverizare, duze pentru furtunuri,
duze pentru furtunuri de apă, elemente de fixare
pentru fața de masă, elemente decorative pentru
acvarii, etajere pentru cadă din material plastic,
etichete pentru decantoare, fărașe, fărașe pentru
firimituri, farfurii, farfurii biodegradabile, farfurii
comemorative, farfurii compostabile, farfurii de
colecție, farfurii de unică folosință, farfurii
decorative, farfurii degradabile, farfurii din hârtie,
farfurii din metale prețioase, farfurii din plastic,
farfurii din plastic (veselă), farfurii din silicagel,
farfurii din sticlă, farfurii, nu din metal prețios,
farfurii, nu din metale prețioase, farfurii pe
bază de pastă de hârtie biodegradabilă, farfurii
pentru potpuriu, farfurii și suporturi pentru
ghivece, farfurii suvenir, farfurioare, farfurioare
pentru bărbierit, farfurioare pentru difuzarea de
uleiuri aromatice, farfurioare pentru ghivece de
flori, felinare de vânt (neelectrice), fibră de
sticlă, fibră de sticlă, de alt tip decât pentru
izolație sau pentru uz textil, fibre de siliciu
vitrificat, cu excepția celor pentru uz textil,
fibre de sticlă, altele decât cele pentru izolație
sau de uz textil, fierbătoare neelectrice, fierb
ătoare neelectrice pliabile, figurine confecționate
din cristal cu plumb, figurine confecționate
din sticlă decorativă, figurine confecționate din
porțelan fosfatic, figurine de porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă pentru torturi, figurine
de teracotă, figurine decorative (machete)
confecționate din sticlă, figurine din fibră de
sticlă, figurine din porțelan, figurine din sticlă,
figurine din sticlă colorată, figurine din teracotă,
figurine ornamentale confecționate din porțelan,
figurine ornamentale confecționate din sticlă,
figurine ornamentale realizate din porțelan,
figurine realizate din ceramică, figurine realizate
din porțelan, filamente pentru fabricat perii,
filtre de cafea neelectrice, filtre de cafea, nu
din hârtie, ca parte componentă a cafetierelor
non-electrice, filtre destinate utilizării în litiere
pentru pisici, filtre mari de cafea, neelectrice,
filtre non-electrice pentru fierberea cafelei, filtre
pentru menaj, fire de sticlă, cu excepția celor
pentru uz textil, firme din porț elan sau sticlă,
flacoane, flacoane de sticlă (recipiente), flacoane
inteligente pentru medicamente, vândute fără
conținut, flacoane pentru parfum, discuri pentru
a împiedica laptele să dea în foc, foi de geam,
altele decât cele pentru construc ție, foi de geam,
diferite de cele pentru construcție, foi de sticlă
modificată (nu pentru construcții), foi de sticlă
șlefuită, foi din sticlă (cu excepția sticlei folosite
în construcții), folie din silicon pentru copt brioșe,
folii pentru copt, forme de bucătă rie, forme
de copt, forme de copt pentru patiserie, forme
de copt pentru prăjituri, forme de copt prăjituri,

forme de inele pentru prăjituri, forme de plastic
pentru înghe țată pe băț, forme de prăjituri, forme
de prăjituri, din materiale nemetalice, forme de
prăjituri, din metal comun, forme de prăjituri, din
metale comune, forme de tort, forme din aluminiu
(ustensile de bucătărie), forme din plastic pentru
cuburi de ghea ță, forme pentru brioșe, forme
pentru bucătărie, forme pentru budincă, forme
pentru ciocolată, forme pentru cofetărie, forme
pentru colțunași de uz casnic, forme pentru copt
din carton de unică folosință, forme pentru copt,
din hârtie, forme pentru coptul prăjiturilor, forme
pentru cuburi de gheață, forme pentru cuburi
de gheață pentru congelatoare, forme pentru
gătit, forme pentru ochiuri de ouă, forme pentru
prăjituri, forme (ustensile de bucătărie), frânghii
pentru întins rufele, frapiere, frapiere pentru
răcirea vinului, frapiere pentru sticle, frapiere
(pentru sticle) placate cu metale prețioase,
frigărui, frigidere portabile nonelectrice, friteuze
neelectrice, fructiere, funduri de tăiat din oțel
inoxidabil, furculi țe de servit, furculițe de servit
paste, furculițe pentru grătar, duze de furtunuri
pentru stropit, găleți cu storcător pentru mop,
găleți de cărbuni, găleți de plastic, găleți de
plastic pentru depozitarea jucăriilor de baie,
găleți de uz domestic, găleți de uz industrial,
găleți pentru baie, găleți pentru cărbuni de uz
menajer, găleți pentru clătire, găleți pentru mop,
găleți pentru mop prevăzute cu storcător pentru
mop, găleți pentru saună, găleți pliabile, găleți
prevăzute cu role, gamele, gamele (recipiente
pentru gătit orez), garafe, garnituri din cauciuc
pentru borcane, de uz casnic, gâturi de scurgere,
sticlă pentru geamuri de vehicule (produse
semiprelucrate), geamuri pentru mașini, ghemuri
din sârmă de oțel inoxidabil pentru curățat,
ghivece de ceramică, ghivece de flori, ghivece
de flori din hârtie, ghivece de flori din porțelan,
ghivece de flori pentru ritualuri, ghivece de lut,
ghivece de porțelan, ghivece de sticlă, ghivece
din ceramică, ghivece din piatră, ghivece din
sticlă, ghivece din sticlă pentru flori, glastre
pentru plante, gră tare din pietre prețioase,
grătare (neelectrice), grătare neelectrice pentru
bucătă rie, grătare pentru camping, suporturi
de grătare, grătare (ustensile de bucătă rie
neelectrice), grătare (ustensile pentru gătit),
greble pentru covor, greutăți pentru fețe de
masă, gulere de picurare pentru vin, special
adaptate pentru a fi utilizate în jurul părții de
sus a sticlelor de vin pentru a opri picăturile,
habitate de interior pentru insecte, habitate
pentru furnici, habitate pentru insecte, halbe de
bere, halbe din metale prețioase, halbe mari
de bere, halbe pentru bere, distribuitoare de
hârtie igienică, hote de bucătărie, huse ajustate
pentru găleți, huse pentru ceainice, huse pentru
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mese de călcat, huse termoizolante pentru doze,
pentru menținerea în stare caldă sau rece,
ibrice de cafea neelectrice, nu din metal prețios,
ibrice de cafea, nu din metale prețioase, ibrice
japoneze din fontă, nonelectrice (tetsubin), iesle
de hrănire metalice pentru bovine, iesle pentru
animale, iesle pentru bovine, iesle pentru cai,
perii pentru încălțăminte, încălțătoare, închizători
pentru capacele de cratiță, individualuri de masă,
nu din hârtie sau material textil, individualuri
de vinil, inele decorative pentru lumânări din
metale preț ioase, inele din metale prețioase
pentru șervețele, inele pentru păsări, inele pentru
prosoape, inele pentru prosoape (accesorii
de baie), inele pentru prosop (din metal
prețios), inele pentru prosop, nu din metal
prețios, inele pentru șervețele, inele pentru
șervețele, nu din metale prețioase, inele și bare
pentru suportul prosoapelor, infuzoare de ceai,
infuzoare de ceai din metale prețioase, infuzoare
de ceai, nu din metale prețioase, instrumente
abrazive pentru utilizare în bucătărie (curățare),
instrumente cu ventuze pentru desfundarea
țevilor, instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor, instrumente de spălat geamuri
(pentru uz casnic), instrumente de strâns
firimituri (neelectrice), instrumente de uz casnic,
instrumente (manuale) pentru desfacerea
homarilor, instrumente pentru curățarea sticlei,
instrumente pentru pasat legume, învelișuri
protectoare pentru dozele de băutură, învelișuri
protectoare pentru paharele de băutură, învelitori
pentru ghivece de flori, altele decât cele din
hârtie, irigatoare bucale, irigatoare orale, altele
decât cele pentru uz stomatologic, irigatoare
parodontale (electrice) pentru uz personal,
irigatoare parodontale (neelectrice) pentru uz
personal, jardiniere, jardiniere supraîn ălţate de
grădină, jgheaburi, jgheaburi de apă pentru
bovine, jgheaburi metalice pentru bovine, perii
pentru sticlele de lampă, lână de oțel (bureți
de sârmă), lână metalică, lână metalică folosită
la degresare, lână metalică folosită la curăț
are, lavete de spălat vase, lavete pentru șters
lentilele aparatelor foto, lavoare (lighene, nu părți
ale instalațiilor sanitare), lavoare pentru baie
(chiuvete), lăzi de gunoi, lăzi frigorifice, servicii
de lichior, limbi de încălțat pantofii, lingură de
cupe pentru pepene galben, linguri de amestecat
(ustensile de bucătărie), linguri de cafea, linguri
de gheață (articole pentru bar), linguri de servit,
linguri de spumă
(instrumente neelectrice pentru bucătărie),
linguri în stil japonez pentru orez gătit (shamoji),
linguri pentru gătit și servit, pentru bucătărie,
linguri pentru gătit și servit, linguri pentru
gătit și servit (ustensile de bucatarie), linguri
pentru înghețată, linguri pentru orez, linguri

pentru zahăr, linguri plate pentru orez gătit,
în stil japonez (shamoji), linguri strecurătoare
(utensile de bucătărie), lingurițe pentru miere,
litiere automate pentru animale de companie,
litiere pentru animale, litiere pentru animale
de companie, litiere pentru păsări, litiere
pentru pisici, lopățele pentru curățarea litierelor
animalelor de casă, lopățele pentru îndepărtarea
excrementelor animalelor de companie, lopățele
pentru îndepărtarea excrementelor animalelor,
lopeți pentru pizza, lucrări de artă confecționate
din cristal, lucrări de artă confecționate din
ceramică, lucrări de artă din porțelan, teracotă
sau sticlă, lucrări de artă din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, lufe, aparate și
mașini neelectrice de lustruit, de uz casnic,
materiale de lustruit (cu excepț ia celor din hârtie
și piatră), machete de vehicule (ornamente)
confecționate din ceramică, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din teracotă, machete
de vehicule (ornamente) confecționate din
porțelan, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din sticlă, majolică, mânere de
mătură, nemetalice, mânere din material plastic
pentru vase adânci, mânere din plastic pentru
perii de curățare, mânere din plastic pentru
mături, mânere din plastic pentru perii, mânere
nemetalice pentru perii, mânere pentru mături,
mânere pentru perii, manșoane de șters praful
de unică folosință, mănușă de toaletat animale
de companie, mănuși abrazive pentru curățat
legume, mănuși abrazive pentru exfolierea pielii,
mănuși de bucătă rie, mănuși de bumbac de
uz casnic, mănuși de curățenie din țesături,
mănuși de grădinărit, mănuși de lustruit, mănuși
de menaj, mănuși din cauciuc de uz casnic,
mănuși din cauciuc pentru uz casnic, mănuși
din plastic de uz casnic, mănuși pentru cuptor,
mănuși pentru curățare sau pentru menaj,
mănuși pentru exfoliere, mănuși pentru grătar,
mănuși pentru îngrijirea animalelor, mănuși
pentru lustruit pantofii, mănuși pentru spălarea
mașinilor, mănuși pentru șters praful, mărgele
din sticlă semiprelucrată, mașini de tocat carne
neelectrice, material pentru curățare, material
pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte și
încălțăminte, material pentru perii, materiale
pentru lustruire (cârpe), recipiente din materiale
țesute, materiale textile antistatice de uz casnic,
matrițe din plastic utilizate în menaj pentru
fabricarea săpunului, mături, mături dure, mături
mecanice, mături pentru curăț enie, menorah,
mese cu blat-tavă, mese de călcat, mixere
neelectrice de bucătă rie, mixere neelectrice
de uz casnic, mixere neelectrice pentru cafea,
ștergătoare de mobilă, modele ornamentale
confecționate din porțelan, mojare din lut în
stil japonez (suribachi), mojare pentru utilizare
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în bucătărie, mopuri, mopuri neelectrice cu
pulverizator de apă, mopuri pivotante, mozaicuri
din sticlă, cu excepția celor pentru construcții,
oale cu presiune (vase de bucătărie), oale de
fiert sub presiune, neelectrice, oale de gătit,
oale de gătit pentru utilizare în cuptoare cu
microunde, oale de gătit sub presiune, oale
de noapte, oale duble pentru bain-marie, oale
neelectrice pentru făcut conserve (oale sub
presiune), oale pentru gătire lentă (neelectrice),
oale și tigăi pentru gătit (non-electrice), oale
și tigăi portabile pentru camping, obiecte de
artă din porțelan, obiecte de artă din sticlă,
obiecte decorative (artistice) din sticlă, olițe
pentru copii, olițe portabile pentru copii, oliviere,
oliviere, nu din metale prețioase, oliviere pentru
ulei și oțet, opal, pahare de opal, opere de
artă din sticlă, ornamente confecționate din
ceramică, ornamente de ceramică, ornamente
din ceramică, ornamente din cristal, ornamente
din sticlă, ornamente speciale de masă sub
formă de sfeșnic cu mai multe brațe, din
metale prețioase, ornamente speciale de masă
sub formă de sfeș nic cu mai multe brațe,
nu din metale prețioase, ornamente (statui)
confecționate din porțelan, oțetare din metale
prețioase, oțetare din metale prețioase, pentru
ulei sau oțet, ouă de ipsos puse în cuibare,
pachete de gheață pentru răcirea alimentelor
și băuturilor, pachete de hidratare care constau
într-un rezervor pentru lichide și un tub de
alimentare, pachete de hidratare care constau
dintr-un rezervor pentru lichide și un tub de
distribuire, pachețele de gheață utilizate pentru
păstrarea la rece a alimentelor și a băuturilor,
pahare biodegradabile, pahare cu picior, pahare
de bere, pahare de cocktail, pahare de coniac,
pahare de lichior, pahare de rachiu, pahare
de vin, pahare de whisky, pahare degradabile,
pahare din carton, pahare din hârtie, pahare
din plastic sau hârtie, pahare fără picior,
pahare f ără picior (veselă pentru băut), pahare
pe bază de pastă de hârtie biodegradabilă,
pahare pentru băuturi digestive, pahare pentru
margarita, pahare pentru ouă din metale
prețioase, pahare pentru ouă, nu din metale
prețioase, pahare, vase de bă ut și articole
pentru baruri, pahare (veselă de băut), paie de
băut, paie de băut din orez, biodegradabile, paie
de orez biodegradabile pentru băut, coșulețe
de pâine, palate de amestecare neelectrice
pentru utilizare în bucătărie, paletă pentru peș
te, palete (accesorii pentru masă), palete de
amestecare neelectrice, palete de uz casnic,
palete neelectrice de uz casnic, palete pentru
tarte, pâlnii, pâlnii de bucătă rie, pâlnii din
plastic, pâlnii pentru uleiuri de automobile,
pămătufuri de praf, pămă tufuri pentru mobilă,

pămătufuri pentru pudrat, panouri din sticlă
(articol semiprelucrat), prese pentru pantaloni,
pânze de curățat pantofi, pânze de lustruire
(neabrazive), pânze pentru călcat, pânze pentru
ștergerea ochelarilor de vedere, pânze pentru
ștergerea ochelarilor, papuci pentru exfoliere,
păr de animale (perii și pensule), păr de bovină
pentru perii, păr de cal pentru confecționarea
periilor, păr de cal pentru perii, păr de enot
pentru perii, păr de porc pentru confecț ionarea
periilor, păr pentru perii, pensule de uz cosmetic,
inele pentru păsări, pensule pentru alimente,
pensule pentru buze, pensule pentru contur de
ochi, pensule pentru patiserie, pensule pentru
uns carnea, peri pentru periuțe de dinți, perii,
perii adaptate pe care se poate aplica un agent
de curățare, perii adaptate pentru curățarea
carafelor, perii anti-năpârlire pentru animale de
companie, perii care pot fi fixate la furtunuri de
grădină, perii care pot fi fixate la furtunuri de apă,
perii cosmetice, perii cu mop, perii cu aer cald
pentru păr, perii (cu excepția pensulelor), perii cu
recipient pentru detergent, perii de baie, perii de
curățare, perii de curățare a grătarelor, perii de
curățare pentru cratițe, perii de curățare pentru
aparate de aer condiționat pentru automobile,
perii de curățat ambarcațiuni, perii de curățat
profiluri de ferestre, perii de curățat roți de
automobile, perii de din ți electrice, perii de
dinți pentru animale, perii de firimituri, perii de
praf, perii de ras din păr de bursuc, perii de
sârmă pentru cai, perii de sârmă pentru curățat,
perii de smolit, cu coadă lungă, perii de spălat,
perii de toaletă, perii de vase cu dispensator
de săpun, perii destinate utilizării la nuanțarea
părului, perii destinate utilizării pe scoarța de
copac, perii electrice (cu excepția celor care
sunt părți de ma șini), perii electrice pentru
animale de companie, perii electrice rotative
pentru păr, perii încălzite electric pentru păr,
perii neelectrice pentru covoare, perii pentru
animale de companie, perii pentru aplicarea
substanțelor negre în general, perii pentru
biberoane, perii pentru ceară pentru schiuri, perii
pentru ciuperci, perii pentru coamă (piepteni
pentru cai), perii pentru curățarea articolelor de
încălță minte, perii pentru curățarea biberoanelor
pentru bebeluși, perii pentru curățarea ciocului
de ceainic, perii pentru curățarea componentelor
de biciclete, perii pentru curățarea covoarelor,
perii pentru curățarea croselor de golf, perii
pentru curăț area echipamentului sportiv, perii
pentru curățarea echipamentului de golf, perii
pentru curățarea instrumentelor muzicale, perii
pentru curățarea instrumentelor medicale, perii
pentru curățarea mașinilor, perii pentru curățarea
pielii, perii pentru curățarea tancurilor și a
containerelor, perii pentru curățat, perii pentru
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exfoliere, perii pentru gazon, perii pentru haine,
perii pentru igiena personală, perii pentru
încălțăminte, perii pentru îngrijirea animalelor,
perii pentru îngrijirea terenurilor de golf, perii
pentru înlăturarea scamelor, perii pentru legume
cu dispozitive de răzuit, perii pentru mesele
de biliard, perii pentru pantofi, perii pentru păr,
perii pentru păr cu vibrații sonore, perii pentru
parchet, perii pentru pardoseală , perii pentru
pilă, perii pentru prăjituri, perii pentru răzuire,
perii pentru rimel, perii pentru șamponare, perii
pentru schiuri, acționate manual, perii pentru
șemineuri, perii pentru spălarea veselei, perii
pentru spălat, perii pentru spate, perii pentru
sticle, perii pentru tapet, perii pentru țesălarea
cailor, perii pentru tetine de biberon, perii
pentru țevi, perii pentru toaleta animalelor de
companie, perii pentru unghii, perii pentru uz
casnic, perii pentru vană, perii și articole pentru
confecț ionarea periilor, perii sonice oscilante
pentru îngrijirea pielii, periuțe de dinți, periuț
e de dinți care se pun pe degete pentru
bebeluși, periuțe de dinți manuale, periuț e
de dinți pentru animale de companie, periuțe
interdentale pentru curățarea dinț ilor, periuțe
pentru gene, periuțe pentru limbă, servicii pentru
picnic (veselă), picurătoare comercializate fără
conținut pentru uz cosmetic, picurătoare pentru
vase, piei tăbăcite pentru curățat, piele de
lustruit, pieptene, piepteni, piepteni cu dinți rari
pentru păr, piepteni de păr electrici, piepteni din
corn de bou, piepteni electrici, piepteni pentru
animale domestice, piepteni pentru cai, piepteni
pentru gene, piepteni pentru taparea părului,
pietre pentru pizza, pietre pentru răcirea whisky-
ului, râșnițe de piper manuale, pipete pentru
sos, pipete pentru uz casnic, pisăloage pentru
utilizare în bucătărie, pistiluri în stil japonez din
lemn (surikogi), pitici de grădină de sticlă, pitici
de grădină din ceramică, pitici de grădină din
porțelan, plăci de ceramică, plăci de sticlă, plăci
de sticlă, altele decât pentru construcții, plăci de
tocat, plăci din ceramică, plăci din porțelan, plăci
din sticlă, planșete de pâine, suporturi pentru
plante (aranjamente florale), platou lăcuit, cu
nouă compartimente, pentru servirea mâncării
(gujeolpan), platouri cu capac pentru servirea
legumelor, platouri cu capac pentru prăjituri
sau torturi, platouri cu capac pentru brânzeturi,
platouri de servire din metale prețioase, platouri
pentru aperitive, platouri (veselă), pliciuri de
muște, pliciuri electrice pentru muște, ploști,
ploști bota, pocale, pocale de cositor, polonice
cu fundul plat, polonice de bucătărie cu
fund plat, polonice de servit, polonice pentru
servirea vinului, polonice pentru servit, polonice
(ustensile de menaj sau de bucătărie), pompe
de desfundat toaleta, pompe de vid pentru

sticle de vin, porțelan decorativ, porțelanuri,
portfarduri (accesorizate), tigăi pentru prăjit,
presă de usturoi, presă pentru carne, prese de
tortilla, prese de tortilla, neelectrice (ustensile
de bucătărie), prese de usturoi (ustensile
de bucătărie), prese pentru biscuiți, acționate
manual, prese pentru carne, prese pentru usturoi
acționate manual, produse cu ultrasunete pentru
respingerea animalelor dăunătoare, produse
cu ultrasunete pentru îndepărtarea păsă rilor,
produse de fragezire (ustensile de bucătărie),
produse de olărie, produse din ceramică pentru
bucătărie, produse din sticlă de uz casnic,
produse pentru curăț are, produse pentru
frăgezirea cărnii pentru uz casnic, produse
pentru periat, proț apuri (altele decât piesele
aparatelor de gătit), protecții interioare pentru
frapiere, pubele cu deschidere și închidere
automată, pudră cosmetică compactă, pudră
de sticlă, pudre compacte (cutii), pudriere din
metale prețioase (vândute goale), pudriere din
metale prețioase, pudriere (goale), pudriere
vândute goale, pulverizatoare atașate la
furtunurile de grădină, pulverizatoare de parfum,
pulverizatoare de parfum (atomizatoare),
pulverizatoare de parfum, comercializate făr
ă conținut, pulverizatoare de uz casnic,
pulverizatoare parfumate (goale), pulverizatoare
pentru curățarea gingiilor și a dinților,
pulverizatoare pentru furtunuri de grădină,
pulverizatoare pentru parfum (comercializate
fără conținut), pungi de pânză de tifon folosite
la gătit, pungi izolate termic pentru alimente
sau băuturi, puș culițe, pușculițe confecționate
din metale prețioase, pușculițe din ceramică,
puș culițe din metal, pușculițe din porțelan,
pușculițe, nu din metale prețioase, ră citoare de
unt, răcitoare de vin, răcitoare pentru băuturi
(recipiente), răcitoare pentru caviar, răcitoare
pentru șampanie, răcitoare pentru sticle,
răcitoare pentru sticle (recipiente), răcitoare
pentru vin, răcitoare portabile, neelectrice,
răcitoare (recipiente neelectrice), raclete de
uz casnic, raclete (manuale) pentru curățenie,
raclete pentru curățat geamuri, raclete pentru
pantofi prevăzute cu perii, raclete pentru tigăi și
oale, rafturi adaptate pentru fixative de păr, rafturi
ajustabile pentru creme de îngrijire a pielii, rafturi
ajustate pentru hârtie de șters, uscat, lustruit
și cur ățat, rafturi pentru condimente, rafturi
pentru cosmetice, rafturi pentru geluri de du ș,
rafturi pentru legume, rafturi pentru preparate
de curățare a corpului, rafturi pentru prosoape,
rafturi pentru răcirea produselor coapte, rafturi
pentru șampon, rafturi pentru săpun de mâini,
rame pentru uscarea și menținerea formei
articolelor de îmbrăcăminte, râșniță de sare,
râșnițe de cafea, râșnițe de piper, râşniţe de sare
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acţionate manual, râșnițe manuale de uz casnic,
râșnițe menajere neelectrice, râșnițe neelectrice,
râșnițe neelectrice pentru cafea, râșnițe pentru
condimente (neelectrice), rasnite pentru sare
si piper, răzătoare, răzătoare pentru utilizare
în bucătărie, răzătoare specială pentru coaja
de citrice, răzătoare (ustensile de uz casnic
neelectrice), răzători pentru brânză, răzători
pentru nucșoar ă, răzuitoare pentru grătar
(produse pentru curățare), recipiente (baloane
de sticlă), recipiente ceramică, recipiente cu
termoizolație dublă pentru alimente, recipiente
de băut, recipiente de băut pentru animale,
recipiente de ceai portabile, recipiente de
mâncare pentru animale de companie, recipiente
de menaj din metale prețioase, recipiente
de spălat proteze, recipiente de sticlă pentru
farmacii, recipiente de unică folosință din folie de
aluminiu, de uz casnic, recipiente de uz casnic,
recipiente de uz casnic pentru depozitarea
hranei pentru animale de companie, recipiente
din aluminiu pentru alimente, recipiente din
piatră artificială pentru uz casnic, recipiente din
plastic pentru distribuirea de produse de bă ut
animalelor de companie, recipiente din plastic
pentru distribuirea de mâncare animalelor de
companie, recipiente ermetice pentru boabe de
cafea, recipiente industriale din sticlă pentru
ambalare, recipiente industriale din porțelan
pentru ambalare, recipiente izolante pentru
cutii de băuturi, de uz casnic, recipiente
izolate pentru uz casnic, recipiente izolate
termic pentru alimente sau băuturi, recipiente
neelectrice pentru încălzirea biberoanelor,
recipiente nemetalice de menaj, cu închizătoare,
pentru alimente, recipiente (nemetalice) pentru
apă sfințită, recipiente pentru bărbierit, recipiente
pentru băuturi, recipiente pentru compost,
de uz casnic, recipiente pentru condimente,
recipiente pentru copt din sticlă, recipiente
pentru cosmetice, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, recipiente pentru făcut floricele
de porumb, recipiente pentru flori, recipiente
pentru gheață, recipiente pentru hrana păsărilor,
recipiente pentru loțiuni, goale, de uz casnic,
recipiente pentru menaj sau bucătărie, recipiente
pentru oțet, recipiente pentru pâine, recipiente
pentru periuțe de dinți, recipiente pentru
potpourri, recipiente pentru produse de curățare
a dinților, recipiente pentru reamenajarea
plantelor, recipiente pentru săpun, recipiente
pentru servit băuturi, recipiente portabile
multifuncționale de uz casnic, recipiente sub vid
pentru boabe de cafea, recipiente termoizolante
pentru uz casnic, recipiente termoizolante pentru
alimente, recipienți pentru gheață, de uz
casnic, articole de uz casnic pentru refrigerarea
alimentelor, conținând fluide pentru schimb

de căldură, role de scame (adezive) pentru
îndepă rtarea scamelor de pe haine, role
pentru scame, role pentru strângerea scamelor
de pe podele, sacoșe termoizolante, săculețe
pentru gătit, altele decât pentru cuptorul cu
microunde, samovare neelectrice, salatiere,
săculețe și cutiuțe parfumate (recipiente), sancai
din dinastia tang (ceramică emailată în trei
culori), suporturi pentru săpun, savoniere,
scăldătoare pentru păsări, scăldătoare pentru
p ăsări, care nu sunt structuri, scânduri de
spălat rufe, scânduri din lemn pentru gră tar,
scânduri pentru cuțite, scânduri utilizate la
uscarea kimonourilor spălate, apretate și întinse
(hari-ita), scobitori, scobitori aromate, scobitori
cu ață dentară, scobitori de uz personal, scobitori
din lemn, sculpturi confecționate din porțelan,
sculpturi confecționate din teracotă, sculpturi
de cristal, sculpturi din ceramică, sculpturi
din porțelan, sculpturi din sticlă, sculpturi în
gheață pentru scopuri decorative, sculpturi
ornamentale din porțelan, sculpturi ornamentale
realizate din sticlă, sculpturi ornamentale
realizate din porțelan, sculpturi realizate din
sticlă, separatoare de ouă, separatoare de
ouă, neelectrice, de uz casnic, separatoare de
ouă (ustensile de bucătărie), separatoare din
spumă pentru degetele de la picioare, folosite
la pedichiură, separatoare din spumă pentru
degetele de la picioare folosite în pedichiură,
seringi cu apă pentru pulverizarea plantelor,
seringi de glazurat,
seringi pentru flori, seringi pentru grădină, seringi
pentru plante, seringi pentru seră , seringi pentru
stropit flori și plante, șervete de bucătărie,
șervete de lustruit pantofi, de unică folosință,
șervete de masă, nu din hârtie sau material
textil, ș ervete din plastic pentru tacâmuri,
șervete termorezistente pentru cuptor, servicii
de cafea de ceramică, servicii de cafea din
metale prețioase, servicii de cafea din porț
elan, servicii de cafea, nu din metale prețioase,
servicii de cafea (veselă), servicii de ceai din
metale prețioase, servicii de ceai, nu din metale
prețioase, servicii de ceai (veselă), servicii
de masă din porțelan chinezesc (excluzând
tacâmurile), servicii (veselă), set de cutii
japoneze pentru mâncare, ori legate cu un șnur
vertical, ori prinse cu un mâner rigid (jubako), set
recipiente de bucătărie, seturi de cafea formate
din cești și farfurii, seturi de condimente, seturi
de masă pentru condimente, seturi pentru zahăr
și lapte, seturi portabile de bucătărie pentru
excursii, sfere ornamentale din sticlă, sfeșnice,
sfeșnice cu protecție împotriva vântului, sfeșnice
de perete non-electrice (suporturi de lumânări),
sfeșnice din metale prețioase, shakere, sifoane
(pentru apă gazoasă), sifoane pentru cremă,
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sigle de firmă din sticlă, sigle de firme din
porțelan, silice topită (produse semifinite), cu
excepția celei pentru construcții, site, site de
bucătărie, site de cenu șă (ustensile de menaj),
site pentru cenușă, de uz casnic, site pentru
făină, site pentru menaj, site pentru vin, site
(ustensile de menaj), solnițe, solnițe de piper,
solnițe de sare și piper, solnițe din metale
prețioase, solnițe pentru condimente, sosiere,
șpacluri (ustensile de bucătărie), spărgătoare
de nuci, spărgătoare de nuci care nu sunt
făcute din metale prețioase, spărgătoare de
nuci din metale preț ioase, spărgătoare din
metale prețioase pentru nuci, spatule, spatule
cosmetice, spatule cosmetice destinate utilizării
împreună cu preparate de epilare, spatule pentru
grătar, spatule pentru orez (linguri pentru servit
orez gătit), spatule pentru peș te, spatule
pentru servirea tortului, spatule pentru utilizare
în bucătărie, spatule (ustensile de bucătărie),
periuțe pentru sprâncene, stacane, ștampile
cosmetice vândute goale, statuete confecționate
din ceramică, statuete de ceramică, statuete
din ceramică, statuete din cristal, statuete din
porțelan, statuete din sticlă , statuete din
teracotă, statui din cristal, statui din porțelan,
statui din porțelan, ceramică, lut sau sticlă,
statui din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, statui, figurine, plăci și obiecte de
artă din materiale ca porțelan, teracotă sau
sticlă, incluse în această clasă, ștergătoare
de geam telescopice, ștergătoare de geamuri,
ștergătoare de jaluzele neelectrice, ștergătoare
(perii), cârpe pentru ștergerea prafului, sticlă
antireflex, sticlă armată, nu pentru construcție,
sticlă atomizatoare (goală), sticlă brută, sticlă
brută pentru geamuri de vehicule, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei folosite
în construcții, sticlă brută sau semiprelucrată
(cu excepția sticlei de construcție), sticlă călită
(nu pentru construcț ii), sticlă care încorporează
conductori electrici, sticlă care reflectă căldura
(semiprelucrată), sticlă colorată decorativă,
sticlă colorată semiprelucrată, sticlă de cuarț,
sticlă de geam netezită, sticlă de protecție
pentru fabricarea geamurilor de vehicule,
sticlă decorativă (nu pentru construcții), sticlă
decorativă, nu pentru construcții, sticlă emailată,
sticlă emailată, nu pentru construcții, sticlă
flotată (semiprelucrată), sticlă imprimată, sticlă
incasabilă semifinisată, sticlă laminată (diferită
de cea pentru construcții), sticlă luminoasă (nu
pentru construcții), sticlă (materii prime), sticlă
neprelucrată, sticlă neprelucrată (cu excepția
sticlei folosite în construcție), sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
sticlă ornamentală, sticlă pentru geamuri de
vehicule (produse semiprelucrate), sticlă pentru

vehicule semiprelucrată, sticlă pictată, sticlă
plană (alta decât cea pentru construcții), sticlă
plană colorată (nu pentru construcții), sticlă plană
comună (nu pentru construcții), sticlă plană
(cu excepția sticlei folosite pentru construcții),
sticlă plată laminată (nu pentru construcții),
sticlă poroasă, sticlă prelucrată parțial, sticl
ă presată, sticlă prevăzută cu conductori
electrici, sticlă profilată (semifabricată),
pulbere de sticlă pentru decorațiuni, sticlă
semifabricată, sticlă semiprelucrată, sticlă
(semiprelucrată) adaptată pentru absorbirea
căldurii, sticlă (semiprelucrată) adaptată pentru
absorbția radiației cu raze ultraviolete, sticlă
semiprelucrată (cu excepția sticlei folosite în
construcții), sticlă sinterizată cu pori deschiși,
sticlă termorezistentă semiprelucrată, sticle,
sticle biodegradabile, sticle cu nisip decorative,
sticle de apă din aluminiu, goale, sticle de apă din
oțel inoxidabil reutilizabile, vândute fără conținut,
sticle de apă din plastic (goale), sticle de apă
din plastic reutilizabile, vândute fără conținut,
sticle de apă reutilizabile din oțel inoxidabil, sticle
de băut, sticle de culoarea opalului, sticle de
lichior, sticle de servit sake (tokkuri), sticle de
sifon pentru apă carbogazoasă, deschizătoare
de sticle, sticle din biomateriale, sticle din plastic,
sticle din sticlă (recipiente), sticle frigorifice,
sticle goale pentru pulverizare, sticle pentru
apă, sticle pentru aplicarea vopselei de păr,
sticle pentru băuturi pentru sportivi, sticle
pentru produse farmaceutice vândute goale,
sticle pentru sportivi (goale), sticle (recipiente),
sticle reutilizabile, sticle shaker vândute fără
conținut, sticle, vândute goale, stingătoare de
lumânări, stingătoare de lumânări, din metale
prețioase, stingătoare de lumână ri, nu din
metale prețioase, stinghii pentru colivii de păsări,
storcătoare de fructe de uz menajer, neelectrice,
storcătoare de găleată pentru mop, storcătoare
de lămâi (storcătoare de citrice), storcătoare
de lămâie, storcătoare de suc, storcătoare
de tub de uz casnic, storcătoare neelectrice
de suc, storcătoare pentru sucuri de fructe,
strecurători, strecurători de ceai, strecurători
pentru menaj, instrumente pentru stropire,
robinete pentru furtunuri de stropire, stropitori,
sucitoare pentru patiserie, sufertașe, sufertașe
din metal, sufertașe din plastic, supiere,
suporți pentru jambon, suporturi adaptate pentru
preparate de fixare a părului, suporturi ajustabile
pentru creme de îngrijire a pielii, suporturi
ajustate pentru hârtie de șters, uscat, lustruit și
curățat, suporturi de căni, suporturi de carduri
cu nume pentru masă, suporturi de cuțite pentru
masă, suporturi de farfurii (ustensile de mas ă),
suporturi de întins rufe pentru tavan, cu înălțime
reglabilă, suporturi de lumânare cu stingător,
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suporturi de lumânări din sticlă, suporturi de
masă pentru că ni de ceai, suporturi de masă
pentru cină din materiale plastice, suporturi de
pahare, suporturi de pahare, altele decât din
hârtie și material textil, suporturi de pahare
pentru baie, suporturi de perete pentru săpun,
suporturi de perete pentru întins rufe, suporturi
de prăjituri din materiale nemetalice, suporturi
de șervețele din metale prețioase, suporturi de
uscat haine, suporturi de uscat rufe, suporturi
din fier forjat pentru lumânări, suporturi din
neopren cu fermoar, pentru sticle, suporturi
din piele pentru pahare, suporturi din plastic
de ouă pentru uz casnic, suporturi din plastic
pentru cutii de suc, suporturi din porțelan pentru
pahare, suporturi din sticlă pentru lumânări,
suporturi gonflabile pentru băuturi, suporturi
pentru a sprijini cuț itele la masă, suporturi
pentru acvarii de interior (altele decât mobilierul),
suporturi pentru așezat vasele fierbinți pe masă,
suporturi pentru băuturi spumoase, suporturi
pentru bețișoare chinezești, suporturi pentru
bețișoare parfumate, suporturi pentru brioșe,
suporturi pentru buchete, suporturi pentru bureți,
suporturi pentru bureți demachianți, suporturi
pentru căni, suporturi pentru capace de oale,
suporturi pentru căzi de baie portabile pentru
bebeluși, suporturi pentru ceainice, suporturi
pentru cosmetice, suporturi pentru feliile de
pâine prăjită, suporturi pentru fiare de călcat,
suporturi pentru flori, suporturi pentru gel de duș,
suporturi pentru ghivece de flori, suporturi pentru
halbe de bere, nu din hârtie sau materiale textile,
suporturi pentru hârtia de toaletă, suporturi
pentru hârtia de bucătărie, suporturi pentru
hârtie de bucătărie, suporturi pentru întinderea
mănușilor, suporturi pentru întins cămăși,
suporturi pentru întins pantaloni, suporturi pentru
linguri, suporturi pentru lista de meniuri, suporturi
pentru lumânări, suporturi pentru lumânări, nu
din metale prețioase, suporturi pentru lumânări
din metale prețioase, suporturi pentru lumânări
groase, suporturi pentru oale, suporturi pentru
oliviere din metale preț ioase, suporturi pentru
ouă, suporturi pentru pahare, suporturi pentru
pahare (articole de masă), suporturi pentru
pahare din plastic, suporturi pentru pahare
mari f ără picior, suporturi pentru pahare, nu
din hârtie sau material textil, suporturi pentru
pămătufuri de bărbierit, suporturi pentru perii,
suporturi pentru perii de toaletă, suporturi pentru
perii pentru closet, suporturi pentru periile de
wc, suporturi pentru periuțe de dinți, suporturi
pentru pliculețe de ceai, suporturi pentru produse
de spă lat corpul, suporturi pentru prosoape,
suporturi pentru pungi din plastic, de uz
casnic, suporturi pentru role de hârtie igienică,
suporturi pentru șampoane, suporturi pentru

săpun de mâini, suporturi pentru săpun lichid,
suporturi pentru să punuri, suporturi pentru
scobitori, suporturi pentru scobitori din metale
prețioase, suporturi pentru șervețele, nu din
metale prețioase, suporturi pentru șervețele de
masă, suporturi pentru sticlă de vin, suporturi
pentru sticle, suporturi pentru sticle ș i pahare
de vin din metale prețioase, suporturi pentru
știuleții de porumb, suporturi pentru tăvi de pizza,
suporturi pentru tocătoare, suporturi pentru
tort, suporturi pentru uscarea vaselor, suporturi
pentru ustensile de bucătărie, suporturi pentru
veselă, suporturi portabile pentru recipiente
de băuturi, suporturi ramificate pentru că ni,
suporturi termoizolante pentru pahare, suporturi
verticale pentru hârtie igienică, suporturi
verticale pentru sticle, table pentru frământare,
mașini de făcut tăiței, acționate manual,
tampoane pentru curățare, tampoane pentru
curățarea instrumentelor medicale, tampoane
pentru exfoliere, tampoane pentru față, tăvi
biodegradabile, tăvi biodegradabile de uz casnic,
tăvi compostabile, tăvi cu semin țe pentru
cultivare, tăvi de copt din aluminiu, tăvi de
copt fără margini, din metal comun, tăvi de
decongelare pentru bucătărie, tăvi de plastic
folosite ca litiere pentru pisici, tăvi de scurgere,
tăvi de servire din metale prețioase, tăvi de
servire fabricate din trestie-indiană, tăvi de servit,
tăvi de tacâmuri, tăvi de uz casnic, tă vi de uz
casnic, din hârtie, tăvi degradabile de uz casnic,
tăvi pentru brioșe, tăvi pentru desert, tăvi pentru
prăjituri, tăvi pentru scurs, tăvi pentru semințe,
tăvi pentru servit masă, tăvi pentru servit, nu din
metale prețioase, tăvi (platouri de servit), tăvi sau
suporturi individuale în stil japonez pentru cină
(zen), tăvi sau suporturi individuale de luat masa,
în stil japonez (zen), tăvi și forme de copt, tăvi și
forme de copt (nu jucării), tăvi turnante (pentru
bucătărie), tăvițe destinate utilizării la lăcuirea
unghiilor, tăvițe (recipiente pentru obiecte mici)
pentru uz casnic, teluri, teluri de bucătărie
(neelectrice), țepușe de frigărui nemetalice,
terarii, terarii de apartament (pentru plante),
terarii de apartament (pentru animale), terarii de
interior pentru plante, terarii de interior pentru
insecte, terarii de interior pentru animale, terarii
pentru reptile, termos neelectric, termos pentru
alimente, termosuri, termosuri pentru băuturi,
țesale, țevi pentru tras vin din butoaie (pipete),
tigăi, tig ăi cu mâner, tigăi de clătite suedeze,
tigăi de prăjit, tigăi de prăjit ouă, tigăi din sticlă,
tigăi întinse pentru gătit, tigăi neelectrice, tigăi
non-electrice de gătit, tigăi orientale (wokuri),
tigăi pentru clătite, tigăi pentru ouă, tigăi pentru
prăjit, tije din sticlă, tirbușoane, tirbușoane
cu cuțite, tirbușoane, electrice și neelectrice,
perii de toaletă, tocătoare, tocătoare din lemn
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pentru bucătărie, tocătoare din lemn (ustensile),
tocătoare pentru brânză, tocuri pentru piepteni,
troacă pentru păs ări domestice, troace pentru
ovine, troace pentru porci, truse de îngrijire
dentară conținând periuțe de dinți și ață dentară,
truse de toaletă, truse de toaletă cu con ținut,
truse pentru accesorii de păr de menaj și de uz
casnic, tuburi de curățat usturoi, tuburi de sticlă
destinate utilizării la fabricarea indicatoarelor,
ulcioare emailate, ulcioare pentru lapte, ulcioare
pentru sirop, ulcioare pentru smântână, ulcior și
castron pentru toaletă, umerașe pentru uscarea
hainelor, umerașe pentru uscarea hainelor,
special concepute pentru îmbrăcăminte de
specialitate, perii de unghii, untiere, urne, urne
fiind vaze, uscător de rufe rotativ, ustensile
casnice și de bucătărie, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
ustensile de bucătărie, ustensile de bucătărie,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
ustensile de bucătărie din silicon, ustensile de
bucătărie pentru pregătirea grătarului, ustensile
de curățenie pentru toaletă și baie, ustensile
de gătit, neelectrice, ustensile de mână pentru
scos sâmburi de curmale, ustensile de menaj,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, ustensile de zdrobit
alimentele, ustensile pentru copt, utensile de
bucătărie, nu din metale prețioase, văcsuitoare
pentru încălțăminte, neelectrice, vaporizatoare
de parfum (goale), vase, vase adânci, vase de
așezat în mijlocul meselor, vase de bă ut pentru
păsări domestice, vase de bijuterii, vase de
bucătărie, vase de ceramică, vase de copt din
porțelan, vase de făcut floricele de porumb la
cuptor cu microunde, vase de fiert orez pentru
cuptor cu microunde, vase de gătit de unică
folosință din hârtie, vase de gătit din hârtie,
vase de lut, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de metal pentru preparat înghețată si
băuturi reci, vase de porțelan pentru plante, vase
de uz casnic termoizolate de ceramică, vase
destinate utilizării la nuanțarea părului, vase din
ceramică, vase din cositor pentru brutărie, vase
din lut, vase din sticlă, vase din sticlă pentru
fructe, vase domestice termoizolante de sticlă,
vase domestice termoizolate din porțelan, vase
ignifuge, vase întinse, vase neelectrice de făcut
înghețată, vase neelectrice de făcut sorbet ș i
înghețată, vase neelectrice pentru prepararea
alimentelor în baie de aburi, vase non-electrice
de gătit orez, vase non-electrice pentru servirea
cafelei, din metale preț ioase, vase pentru
amestecare, vase pentru condimente, vase
pentru copt, vase pentru copt din aluminiu, vase
pentru copt din ceramică, vase pentru copt din
sticlă, vase pentru copt la cuptor și servit la
masă, vase pentru cuptoare cu microunde, vase

pentru cuptor, vase pentru gătit din aluminiu,
vase pentru gratinare, vase pentru mâncare
pentru animale de casă, vase pentru muștar,
vase pentru păstrarea usturoiului, vase pentru
plante din material plastic, vase pentru prăjit,
vase pentru scurs salata, vase pentru servit,
vase pentru sos, vase pentru sufleu, vase pentru
tajine, neelectrice, vase pentru unt, vase pot
pourri, vase ramekin, vase sacrale, vată de
sticlă, alta decât cea pentru izolații, vaze, vaze
conice, vaze de flori din metale prețioase, vaze
din ceramică pentru podea, vaze din lut pentru
podea, vaze din piatră pentru podea, vaze
din sticlă, vaze din sticlă pentru podea, vaze,
nu din metal prețios, vaze pentru flori, vaze
pentru podea, sticlă pentru geamuri de vehicule
(produse semifabricate), veselă, veselă, altele
decât cuțite, furculițe ș i linguri, veselă, altele
decât furculițe, cuțite și linguri, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, veselă din ceramică,
veselă din sticlă, veselă, nu din metale preț
ioase, veselă pentru picnic, veselă pentru servit,
veselă (ustensile de uz casnic), vivarii de interior
pentru insecte, vivarii pentru furnici, vivariu
pentru insecte, zaharni țe, zaharnițe (altele decât
cele din metale prețioase).
28. Mouse-uri pentru jocuri, benzi elastice
pentru yoga, accesorii de mobilier pentru
păpuși, accesorii de protecție pentru coate
pentru practicarea patinajului, accesorii pentru
antrenamentul de golf, accesorii pentru copt
de jucărie, accesorii pentru copt și gătit de
jucărie, accesorii pentru haine de păpuși (jucării),
accesorii pentru păpuși (jucării), ace pentru
pompe de umflat mingi de joc, adăposturi
de vânătoare (articole de sport), adaptoare
pentru dispozitive de umflare a mingilor,
aeromodele (jucării), aeronave de jucă rie,
alarme de mușcătură pentru pescuitul cu undița,
amortizoare de vibrații pentru rachete de tenis,
amortizoare pentru mese de biliard american,
animale de jucărie, animale de jucărie cu
motor, animale de jucărie umplute, jucării pentru
animale domestice, antene pentru plase de volei,
aparat de lipit pene pe săgeți de tir cu arcul,
aparate care încorporează greutăți destinate
exercițiilor fizice, aparate cu pedale pentru
aerobic, aparate de amuzament electronice
acționate cu monedă, aparate de antrenament
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eliptice, aparate de divertisment pentru sălile de
jocuri, aparate de exerciții de jucărie, aparate
de fotografiat de jucărie (care nu fac fotografii),
aparate de gimnastică, aparate de gimnastică
portabile de uz casnic, aparate de interior pentru
fitness, aparate de joacă folosite în creșele de
copii, aparate de joacă pentru interior pentru
copii, aparate de joc pinball, aparate de jocuri de
divertisment cu fise, aparate de jocuri electrice
educaționale pentru copii, aparate de jocuri
electronice, aparate de jocuri electronice tip
arcade, acționate cu fise, aparate de jocuri
electronice de tip arcade, aparate de jocuri
mecanice tip flipper, acționate cu monede,
aparate de jocuri mecanice montate separat,
aparate de jocuri mecanice tip „macara cu
graifer”, aparate de jocuri video pentru acasă,
aparate de jucărie pentru controlul traficului,
aparate de pinball (acționate cu sau făr ă
monede), aparate de prestidigitație, aparate
de uz menajer de jucărie, aparate de vâslit,
aparate de zbor de jucărie, aparate electrice
de amuzament acționate cu monedă, aparate
indicatoare acustice folosite pentru pescuit,
aparate pentru antrenamente (exerciții fizice),
aparate pentru antrenament sportiv, aparate
pentru c ățărat (echipamente pentru terenuri
de joacă), aparate pentru culturism, aparate
pentru culturism (exerciții fizice), aparate pentru
exerciții abdominale, aparate pentru exerciții
fizice, aparate pentru genuflexiuni, aparate
pentru jocuri, aparate pentru jocuri de calculator,
aparate pentru jocuri de îndemânare sau noroc,
aparate pentru jocuri destinate a fi utilizate
împreună cu receptoare de televiziune, aparate
pentru jocuri electronice adaptate utilizării cu
ecran sau monitor extern, aparate pentru
jocuri video, aparate pentru jocuri video, jocuri
electronice de tip arcade și aparate de jocuri
electronice, aparate pentru lansat mingile de
tenis, aparate pentru lansat mingi de tenis
de masă, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), aparate pentru
parcuri de distracții și terenuri de joacă, aparate
pentru tiroliene folosite în scopuri recreative,
aparate pentru tonifierea corpului (exerciții
fizice), aparate utilizate la antrenamentul pentru
jocul de rugby (echipament sportiv), aparate
video de divertisment cu fise, apărătoare de
tibie pentru uz sportiv, apărătoare pentru picioare
(apărătoare pentru crichet), apărătoare pentru
picioare pentru uz atletic, apărători cu ținte
pentru karate, apărători de cot (articole de
sport), apărători de genunchi (articole de sport),
apărători de protecție pentru piept (pentru
hochei), apărători de protecție pentru piept
(pentru baseball), apărători de tibie (articole
de sport), apărători de tibie de uz sportiv,

apărători de tibie pentru karate, apărători de
tibie pentru atletism, apărători de tibie pentru
fotbal, apărători elastice pentru umeri, pentru
uz sportiv, apărători pentru lovituri de karate,
apărători pentru portarii de hochei pe gheață,
aparatură de divertisment adaptată pentru
utilizarea exclusivă cu televizoare, aparatură
electronică de divertisment încorporând un afișaj
cu cristale lichide, arbalete acționate cu arc
(echipament de scufundări), arbalete (aparate
pentru sport), arcuri de tir, arcuri de vânătoare,
arcuri pentru tir, arcuri (pentru tir cu arcul),
arcuri (pentru tirul cu arc), arcuri pentru tragere
cu arcul în stil japonez (yumi), arene portabile
pentru ga-ga, aripioare pentru înot, aripioare
pentru plăci de surf, aripioare pentru plăci
de windsurfing, aripioare pentru surf, arme de
jucărie, arme de scrimă, arme ninja de jucărie,
arme pentru paintball acț ionate pneumatic, arme
pentru paintball (articole sportive), armonice de
jucărie, armură de jucărie, articole căptușite de
protecție pentru crichet, articole de camuflare
pentru vânătoare (articole de sport), articole de
camuflare pentru vână toare de rațe (articole
de sport), articole de farse sub formă de
gândaci în cutii (jucării), articole de gimnastică,
articole de gimnastică și de sport, articole
de îmbrăcăminte pentru jucării, articole de
îmbrăcăminte pentru ursuleți de pluș, articole de
înot pentru menținerea corpului la suprafața apei,
pentru uz recreativ, articole de înot sau scăldat
pentru menținerea corpului la suprafața apei,
articole de joacă educative, articole de petrecere
sub formă de jucării de dimensiuni mici, articole
de pus pe cap pentru păpuși, articole de scoatere
a peștelui din cârlige de undiță (accesorii
de pescuit), articole de sport, articole din
hârtie pentru petreceri, articole fantezie pentru
petreceri, articole pentru a face farse (articole
pentru petreceri), articole pentru jocul de darts,
articole pentru practicarea golfului, articole și
echipament de sport, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, aruncătoare de
momeală, atracții în parcuri tematice de tip
rides, avioane cu catapultă (jucării), avioane de
jucărie, avioane de jucărie cu radiocomandă,
avioane de jucărie cu telecomandă, avioane din
hârtie, avioane din spumă care se lansează
cu mâna sub formă de jucării, axe de plăci
de skateboard, baghete magice de jucărie,
balansoare (echipamente pentru teren de joacă),
balansoare (echipamente pentru spații de joacă),
baloane de săpun (jucării), baloane pentru jocuri,
baloane pentru petreceri, bănci de exerciții, bănci
de uz sportiv, bănci pentru abdomene, bănci
pentru gimnastică, bănci pentru ridicarea de
greutăți, bandă pentru mânerul rachetei, bandă
pentru mânerul rachetelor, bandaje de mâini
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pentru uz sportiv, bani de jucărie, bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, bă rci
gonflabile pentru pescuit, bare asimetrice, bare
cu arc pentru exerciții fizice, bare de halteră, bare
de protecție pentru mese de biliard american,
bare de tracț iuni pentru cadre de ușă, bare
orizontale (pentru gimnastică), bare paralele
(pentru gimnastică), bare pentru exerciții, bare
pentru gantere (pentru ridicare de greutăți),
bare pentru haltere pentru ridicare de greutăți,
bare portabile pentru dans, bârne (aparate
de gimnastică), bârne (pentru gimnastică),
bastoane gonflabile pentru suporteri, bastoane
luminoase cu leduri (jucării), bastoane pentru
gimnastică, bastoane pentru majorete, bâte
(articole sportive), bâte de baseball, bâte de
softball, bâte pentru jocuri cu mingea, baze
de baseball, baze de softball, baze pentru
aruncători de baseball, bazine cu apă puțin
adâncă, bazine de înot (articole de joacă
sau de sport), benzi ale meselor de biliard,
benzi cu greutăți pentru echilibrarea rachetelor
de tenis, benzi de amortizare pentru mese
de biliard, benzi de mijloc pentru fileuri de
tenis, benzi de prindere pentru crose de golf,
benzi de prindere pentru bâte de baseball,
benzi de prindere pentru crose de hockey.,
benzi de rezistență pentru întinderea degetelor,
benzi pentru exerciții, benzi pentru înfăș urarea
mânerelor rachetelor de tenis, benzi pentru
mânerele paletelor de tenis de masă, benzi
pentru mânerele rachetelor de tenis, benzi
pentru mânerele rachetelor de squash, benzi
pentru mânerele rachetelor de badminton, benzi
pentru masă de biliard (echipament pentru
jocuri), benzi rulante pentru exerciții fizice, bețe
de schi, bețe de shuffleboard, bețe de ski
pentru schiuri cu rotile, bețe fosforescente de
juc ărie, bețe pentru nordic walking, bețe pogo,
beteală pentru împodobirea pomului de Crăciun,
biberoane pentru păpuși, biciclete de jucărie,
biciclete statice de antrenament, bijuterii de
jucărie, bijuterii pentru păpuși, bile de biliard,
bile de biliard numerotate, bile de crichet, bile
de joc, bile de metal pentru aruncarea greut
ății, bile de pétanque, bile de sticlă colorată
pentru jocuri, bile de vopsea, bile de vopsea
(proiectile), bile din sticlă colorată, bile din
sticlă colorată pentru jocuri, bile pentru locuri
de joacă, bilete de loterie, bilete de loterie
tipărite, bilete de răzuit pentru loterie, bilete de
tombolă, cretă pentru tacuri de biliard, tacuri de
biliard, vârfuri pentru tacuri de biliard, binocluri
de jucărie, blocstarturi, blocstarturi (echipamente
de înot), blocstarturi pentru evenimente sportive,
blocstarturi (pentru piste sportive), blocuri de
asamblare (jucării), blocuri de construcție de
jucărie din lemn, blocuri de construcție (jucării),

blocuri yoga, boburi, boburi (aparate sportive),
bomboane explozive, bowling (jocuri), brățări tip
băț luminiscent pentru petreceri, bride pentru
corzi pentru schi acvatic, bride pentru schi
acvatic, broșe de jucărie, bucăți de material care
se pot prinde pe o suprafață corespunzătoare
pentru a fi utilizate ca ținte pentru jocul de
darts, bumeranguri, buzunare pentru să geți
de aruncat la țintă, cablu de tensiune pentru
tir cu arcul, cadouri surpriză pentru invitați
la petreceri, cadre de cățărat (articole pentru
joacă), cadre pentru genuflexiuni, cai cu mânere
(pentru gimnastică), cal cu mânere, călcâi de
etambou pentru plăci cu vele, calculatoare de
jucărie (care nu funcționează ca un computer),
caleidoscoape, călușei, căluți-balansoar, căluți-
balansoar (jucării), căluți care se balansează
pe cadre metalice, camere de aer pentru mingi
destinate jocurilor sportive, camere de aer
gonflabile pentru activități recreative acvatice,
camere de p ăpuși, camioane de jucărie, canturi
de schiuri, capcane în apă pentru vânarea păs
ărilor de apă, capete pentru crose de golf,
capse detonante (jucării), capse pentru pistoale
de jucărie (percutante), capse pentru pistoale
(jucării), capsule de joc, că ptușeli de protecție
pentru sporturi, căptușeli de protecție pentru
stâlpi de tenis, că ptușeli de protecție (piese
vestimentare de sport), cârlige de pescuit, cârlige
de undi ță, cartele de keno, cărți de joc, cărți
de joc coreene (hwatoo), cărți de joc destinate
utilizării la numerele de iluzionism, cărți de joc
japoneze, cărți de joc japoneze (hanafuda),
cărți de joc japoneze (utagaruta), cărți de joc
karuta (joc de c ărți japonez), cărți de tarot
(cărți de joc), cărți (jocuri), cartonașe de colecție
(jocuri de cărți), cartonașe kendo, cărucioare
de jucărie, cărucioare pentru păpuși, cărucioare
pentru saci de golf, case de jucărie modulare,
case de marcat pentru supermarket, de jucărie,
case de păpuși, casetofoane de jucărie, castele
de jucă rie, castele gonflabile pentru copii,
căști de protecție pentru baseball, căști pentru
păpuși, căsuțe de jucărie, căsuțe de jucărie
pentru copii, căsuțe în miniatură, c ăsuțe pentru
păpuși, catalige folosite în scopuri recreative,
catarge pentru plăci de windsurfing, ceasornice
și ceasuri de jucărie, ceasuri de jucărie, centuri
de căță rare, centuri de înot, centuri pentru
fotbal american, centuri pentru halterofili (articole
de sport), cercuri de gimnastică cu senzori de
măsurare încorporați, cercuri de yoga, cercuri
pentru gimnastică ritmică, cercuri pentru sport,
chingi pentru bodyboard-uri, chitare de jucărie,
ciocane pentru sporturi, ciorapi pentru cadourile
de Crăciun, cleme de suport pentru tacuri de
biliard, clipsuri pentru haltere, clopoței pentru
pomul de Crăciun, coarde de sărit, coarde
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pentru arcuri, coarde pentru gimnastică ritmică,
coarde pentru rachete de squash, cochilii de
protecție pentru sport, colaci de înot, colaci
de înot pentru agrement, colaci pentru scăldat
și înot, compendiumuri de jocuri de masă cu
tablă de joc, componente de joc electronice
portabile, confeti, console de jocuri, console de
jocuri portabile, console portabile pentru jocuri
electronice, console portabile pentru jocuri video,
controler jocuri video (gamepad), controlere
de jocuri pentru calculatoare, controlere pentru
console de jocuri, conuri de marcaj pentru
sport, corturi de joacă, corturi de joacă pentru
interior, corturi de jucărie, corzi de rachete, corzi
de sărit, corzi de rachete pentru racquetball,
corzi de sărit cu numărătoare digitale, corzi
de tracțiune pentru schi acvatic, corzi pentru
arcul de tir, corzi pentru rachete de badminton,
corzi pentru rachete de tenis, corzi pentru schi
acvatic, corzi sintetice pentru rachete sportive,
cosmetice de jucărie (imitații care nu se folosesc
pentru machiaj), costume de carnaval pentru
copii, costume de sport pentru electrostimulare
musculară, coșuri de baschet, cotiere folosite
pentru crichet, cotiere pentru cicliști, cotiere
pentru fotbal american, covoare de golf, covoare
de golf pentru exersarea de interior de putting,
covoare de joacă puzzle (jucării), covora șe de
adulmecat ca jucării pentru câini, covorașe de
antrenament de putting pentru golf (instrumente
de golf), covorașe de joacă cu jucării pentru
copii mici (jucării), covorașe de joacă destinate
utilizării cu mașini de jucărie (jucării), covorașe
ornamentale pentru pomul de crăciun, cozi de
zmeu, cretă de gimnastică pentru îmbunătățirea
prinderii mânerelor în activități sportive, cretă
pentru tacuri de biliard, cretă pentru tacuri de
biliard american, crosă de hochei irlandez pentru
femei, crosă de hochei irlandez pentru bărbați,
crose de crichet, crose de floorball, crose de
golf, crose de golf cu cap metalic, crose de golf
tip putter, crose de hochei, crose de hochei pe
gheață, crose de hochei pe iarbă, crose de jucat
hochei pentru jocuri de masă, crose de polo,
crose pentru bandy, crose pentru lacrosse, crose
putter (aparate sportive), cuburi de construcții
care pot fi îmbinate (jucării), cuburi de construit
magnetice fiind jucării, culoare pentru curse
(echipamente de înot), aparate pentru cultură
fizică, cupe de putting, cupe pentru amestecat
zaruri, cupe pentru zaruri, curele abdominale
adezive, electrice, pentru stimulare musculară,
curele de prindere pentru plăci de bodyboarding,
curele pentru exerciţii pentru abdomen, curele
pentru fixarea piciorului pe plăcile cu vele,
curele pentru picior pentru plăci cu vele, curele
pentru plăci cu vele, curele pentru plăci de surf,
cuști pentru arte marțiale mixte, cuști pentru

insecte de jucă rie, cutii adaptate pentru articole
sportive, cutii cu nade pentru pescuit (articole de
pescuit), cutii cu nisip (articole de joacă), cutii
de insecte pentru pescuit (articole de pescuit),
cutii de scrisori de jucărie, cutii de ustensile
pentru pescuit, cutii muzicale de jucărie, cutii
pentru accesorii de joacă, cutii pentru aparate
de jocuri video, cutii pentru arcuri de tir, cutii
pentru bâte de baseball, cutii pentru cărți de
joc, cutii pentru figurinele eroilor de acțiune, cutii
pentru mingi de tenis, cutii pentru piesele jocului
go (cutii goke), cutii pentru rachete (pentru
tenis sau badminton), cutii pentru tacuri, cutii
pentru transportul schiurilor acvatice, cutii pentru
vehicule de jucărie, cutii sub formă de tolbe
pentru instrumente sportive, dame chinezești
(jocuri), dame (jocuri), decorații festive, cadouri
surpriză pentru invitații la petreceri și pomi
de Crăciun artificiali, decorații pentru pomul
de Crăciun (altele decât cele comestibile
sau pentru iluminat), decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, decoruri de jucărie pentru
jocuri cu figurine reprezentând eroi de acțiune,
deltaplane, diamant (home plate) de softball,
dinți de vampir de juc ărie, dinți falși (articole
de petrecere sau carnaval), discuri conice pentru
fotbal, discuri de aruncat (jocuri cu inele),
discuri de golf pentru exersarea de interior
de putting, discuri de greutăți pentru haltere,
discuri de jucat shuffleboard, discuri pentru sport,
discuri pentru zăpadă (discuri premergătoare
săniilor), discuri rotative cu sfoară care se
rebobinează și readuce discul la persoana care l-
a aruncat, discuri zburătoare (jucării), dispositive
de prindere folosite la ridicarea greutăților,
dispoziții de machete de trenuri, dispozitive
care împiedică desfacerea șireturilor cu care
se fixează apărătorile pentru umeri, pentru uz
sportiv, dispozitive de alarmă antiefracție, de
jucărie, dispozitive de antrenament pentru tenis
de masă cu tije suple elastice, dispozitive de
control pentru aparate de jocuri video, dispozitive
de control pentru jocuri sub formă de undiță,
pentru jocuri de pescuit, dispozitive de control
pentru jocuri sub formă de volan, pentru jocuri
de condus, dispozitive de făcut zgomot (jucă
rii), dispozitive de fixare pentru snowboard-
uri, dispozitive de fixare pentru schiuri alpine,
dispozitive de fixare pentru schi acvatic,
dispozitive de jocuri portabile, dispozitive de
jocuri video tip arcadă, dispozitive de marcat
punctele la biliard, dispozitive de recuperare a
mingilor de golf, dispozitive de ricoșare pentru
pucuri la antrenamente de hochei, dispozitive
de susținere a mingii pentru șut, dispozitive de
transport pentru seturi de crochet, dispozitive
de transport pentru ursuleți, dispozitive flexoare
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de mână pentru exerciții fizice, dispozitive
manuale de exerciții pentru picioare, dispozitive
non-extensibile de ochire pentru tir cu arcul,
dispozitive pentru alinierea loviturii la golf,
dispozitive pentru amestecarea cărților de joc,
dispozitive pentru amplasarea popicelor de
bowling, dispozitive pentru antrenament de
golf, dispozitive pentru atragerea căprioarelor,
dispozitive pentru lansarea avioanelor de jucărie,
dispozitive pentru recuperarea mingilor de
tenis împrăștiate pe teren, dispozitive prindere
mingi, distribuitoare de gumă de jucărie,
distribuitoare de lame de gumă, de jucărie,
distribuitoare mecanice de bomboane (de
jucărie), dreidel (titirez evreiesc), drone (jucării),
dulapuri pentru jocul de darts, echipament de
antrenament în arte marțiale, echipament de
badminton, echipament de biliard, echipament
de camping de jucărie, echipament de exerciții
acționat manual, echipament de jonglerie,
echipament de locuri de joacă pentru copii,
echipament de pescuit, echipament pentru
biliard, echipament pentru fotbal, echipament
pentru înot, echipament pentru jocul de bingo,
echipament pentru scrimă, echipament pentru
volei, echipament sportiv de jucărie, echipament
vândute ca și seturi pentru a juca jocuri de
cărți, echipamente de jocuri care funcționează
cu bancnote, echipamente de plutire pentru
înot, echipamente de sport pentru animale
de companie, echipamente din lemn pentru
terenuri de joacă, echipamente din metal pentru
terenuri de joacă, echipamente din plastic
pentru terenuri de joacă, echipamente pentru
jocuri corintice, echipamente pentru mahjong,
echipamente pentru sport, echipamente pentru
sport și exerciții fizice, echipamente pentru
terenuri de joacă, echipamente pentru tir cu
arcul (stil japonez și occidental), echipamente
protectoare pentru taekwondo, elemente de
absorbție a șocului pentru protejarea împotriva
accidentărilor (articole sportive), elemente
de construcții (jucării), elicoptere de jucărie
radiocomandate, etichete din piele pentru genți
pentru crose de golf, etichete pentru gențile
de golf, etuiuri de transport concepute special
pentru jocuri portabile, etuiuri pentru bâte de
softball, etuiuri pentru rachete, etuiuri pentru
tacuri de biliard, bomboane explozive, extensii
pentru tacuri de biliard, extensoare, extensoare
pentru piept, farse (articole de joacă), figurine
acționate electric cu lumini și sunete, figurine ale
eroilor de acțiune, figurine cu gât flexibil, figurine
de acțiune (jucării), figurine de acțiune (jucării
sau articole de joacă), figurine de jucărie, figurine
de jucărie care pot lua diferite forme, figurine
de jucărie cu levitație magnetică, figurine de
jucărie cu poziție adaptabilă, figurine de jucărie

de colecție, figurine de jucărie modelate din
plastic, fileuri pentru badminton, fileuri pentru
jocuri cu mingea, fileuri pentru racquetball,
fileuri și stâlpi pentru tenis, fire naturale pentru
racordajul rachetelor de tenis, fire naturale
pentru racordajul rachetelor de squash, fire
tippet pentru pescuit, fise din plastic pentru
jetoanele de bingo, fise (jetoane) pentru jocuri,
florete de scrimă, flori de jucărie, fluiere de
ademenit vânatul, fluiere de jucărie, fluiere
(jucării), fluiere pentru ademenit vânatul, fluiere
pentru păsări (momeli), fluturași (badminton),
fluturași chinezești pentru jianzi, fluturași de
fleșete pentru jocul de darts, fluturași pentru
rachetele hagoita, fluturași (pentru sporturi cu
racheta), focuri de artificii, folii de protecție
adaptate pentru ecrane pentru jocuri portabile,
folii de protecție pentru telecomenzi pentru
aparate de jocuri video, mese pentru fotbal
de masă, fotolii puf sub formă de animale
(jucării), frânghii de zmeu, funiculare de jucărie,
găleți (articole de joacă), găleți (articole de
joacă) din materiale plastice, găletușe și lopăț
ele de jucărie, gantere (pentru ridicare de
greutăți), garaje de jucărie, garduri folosite la
antrenamentele de atletism, garduri folosite la
atletism, garduri (pentru piste sportive), genți
adaptate articolelor de sport, genți adaptate
pentru păstrarea echipamentului pentru scrimă,
genți adaptate pentru pescuit, genți adaptate
pentru transportul plăcilor de surf, genți adaptate
pentru transportul accesoriilor sportive, genți
adaptate special pentru echipamente sport, genți
adaptate special pentru consolele de jocuri video
de mână, genți create special pentru transportul
schiurilor, genți de bowling, genți de bowling
(adaptate), genți de golf, genți de pescuit, genți
de tenis adaptate pentru rachete, genți pentru
crose de golf, cu sau f ără roți, genți pentru
crose de golf, genți pentru crose de hochei
pe gheață, gen ți pentru crose de lacrosse,
genți pentru echipament de golf, cu roți, genți
pentru mingi de fotbal, genți pentru mingi de
lacrosse, genți pentru mulinete, genți pentru
schiuri, genți pentru skateboard-uri, genunchiere
de uz sportiv pentru ciclism, genunchiere de uz
sportiv pentru skateboard, genunchiere de uz
sportiv pentru patinaj, genunchiere pentru atleți,
genunchiere pentru fotbal, genunchiere pentru
fotbal american, genunchiere pentru skateboard
(articole sportive), giroscoape și stabilizatoare de
zbor pentru aeromodele, globuri cu zăpadă de
jucă rie, globuri de sticlă cu zăpadă în interior,
glockenspieluri de jucărie, goarne de juc ărie,
goarne de petrecere, crose de golf, gonflabile
pentru piscină, greutăți cu mânere pentru
antrenament, greutăți de gleznă și încheietură
pentru exerciții, greutăți de încheietură pentru
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exerciții, greutăți de încheietură și de gleznă
pentru exerciții, greutăți de oțel folosite în mod
special pentru aruncarea greutăților, greutăți
de plumb pentru pescuit, greutăți din wolfram
pentru pescuit, greutăți pentru picioare pentru
uz sportiv, greutăți pentru picioare pentru
exerciții, greutăți pentru picioare (articole de
sport), gropi cu nisip (echipamente pentru
terenuri de joac ă), gute de pescuit, haine
pentru figurine de jucărie, haine pentru păpuși
europene, haine pentru păpuși tradiționale
japoneze, haltere, haltere pentru ridicare de
greutăți, haltere (pentru ridicarea greutăților),
hamuri pentru pescuit, hamuri pentru plăci de
windsurfing, harnașamente pentru utilizare în
sport, harpoane pentru lansatoare de harpoane
(articole sportive), hidrofolii pentru plăci ca
echipamente de sport, huse adaptate pentru
articole de sport, huse adaptate pentru bețe
de schi, huse adaptate pentru bile de bowling,
huse adaptate pentru capetele croselor de
golf, huse adaptate pentru crose de golf, huse
adaptate pentru crose de golf de tip putter, huse
adaptate pentru genți de golf, huse adaptate
pentru rachete de squash, huse adaptate pentru
rachete de badminton, huse adaptate pentru
rachete de tenis, huse adaptate pentru rachete
de racquetball, huse adaptate pentru schiuri,
huse de protecție pentru rachete, huse de
protecție pentru telecomenzi pentru aparate
de jocuri video, huse pentru capetele croselor
de golf, huse pentru capetele rachetelor de
squash, huse pentru crose de golf pentru băieții
de mingi, huse pentru legături de schi, huse
pentru palete de tenis de masă, huse pentru
palete de tenis de masă (croite pe formă),
huse pentru plăci cu vele, huse pentru plă ci
de surf (adaptate), huse pentru plăci de surf,
huse pentru rachete, huse pentru rachete de
squash, huse pentru rachete de tenis, huse
protectoare de transport adaptate special pentru
jocuri video portabile, huse special concepute
pentru plăcile de surf, îmbrăcăminte de păpuși,
îmbrăcăminte pentru păpuși, imitații de articole
de toaletă sub formă de jucării, imitații de oase
ca jucării pentru câini, imitații de preparate de
toaletă sub formă de jucării, încălțăminte pentru
păpuși, indicatoare de mușcătură (echipament
de pescuit), indicatoare de mușcătura peștelui
pentru pescuit la copcă, indicatoare de presiune
electronice folosite la pescuitul cu undiță,
inele acționate manual pentru exerciții de
rezistență pentru partea inferioară și superioară
a corpului, inele de exercițiu pentru întărirea
mâinii, inele pentru coșuri de baschet, inele
pentru gimnastică, inele pentru sport, instalații
și aparate pentru jocul de popice, instrumente
muzicale de jucărie, învelișuri pentru camuflare

(articole de sport), jetoane de poker, jetoane
pentru jocul de ruletă, jetoane pentru jocuri,
jetoane pentru jocurile de noroc, jetoane și zaruri
(echipamente pentru jocurile de noroc), baloane
de joc, joc de domino coreean (glopae), mingi
de joc, jocuri, jocuri adaptate pentru utilizarea
cu receptoare de televiziune, jocuri automate
cu fisă, jocuri automate cu jetoane, bile din
sticlă colorată pentru jocuri, jocuri computerizate
cu baterii și ecran lcd, jocuri cu bile, jocuri cu
cercuri, jocuri cu fise, jocuri cu inele, jocuri cu
inele (inele de aruncat), jocuri cu interpretare
de roluri, jocuri cu întrebări și răspunsuri, jocuri
cu mașini de curse, jocuri cu zaruri, jocuri de
acțiune și de îndemânare, jocuri de aruncarea
potcoavei, jocuri de aruncat inele, jocuri de
aruncat săculeți, jocuri de baschet de masă,
jocuri de baschet de tip arcade, jocuri de cărți,
jocuri de construcție, jocuri de domino, jocuri
de hochei, jocuri de interior cu jetoane, jocuri
de interpretare de roluri, jocuri de logică de
manipulat, jocuri de mah-jong, jocuri de mahjong
(joc de masă chinezesc), jocuri de manipulare,
jocuri de masă, jocuri de masă coreene (seturi
yut nori), jocuri de masă electronice, jocuri de
masă și aparate de jocuri de noroc, jocuri de
memorie, jocuri de palete cu minge, jocuri de
petrecere, jocuri de pinball, jocuri de pinball
portabile, jocuri de război cu figurine înfățișând
soldăței, jocuri de societate, jocuri de table,
jocuri de tip pinata (piniata), jocuri de tras
la țintă, jocuri de zaruri japoneze (sugoroku),
jocuri electronice, jocuri electronice, altele
decât cele adaptate pentru utilizarea exclusivă
cu televizoare, jocuri electronice automate,
jocuri electronice cu caracter educațional,
jocuri electronice cu output video, destinate
utilizării cu televizoare, jocuri electronice de
darts, jocuri electronice de tip arcade, jocuri
electronice de tip arcade (acționate cu fise
sau contor), jocuri electronice educative pentru
copii, jocuri electronice portabile, jocuri go, jocuri
gonflabile pentru piscine de înot, jetoane pentru
jocuri, jocuri legate de personaje de ficțiune,
jocuri mecanice, jocuri muzicale, jocuri pentru
facilitarea dezvoltării bebelușilor, jocuri portabile
cu afișaje pe bază de cristale lichide, jocuri
portabile cu afișaj cu cristale lichide, jocuri
portabile și jucării cu funcții de telecomunicații,
jocuri sportive, jocuri video electronice portabile,
jocuri video individuale, jocuri video portabile,
joystick-uri pentru jocuri video, jucării, jucării
acționate mecanic, jucării acționate prin
învârtirea unei cheițe, jucării acționate prin
manetă, jucării adaptate pentru activit ăți
educative, jucării antistres, jucării artizanale
vândute sub formă de kit, jucăriibalansoar, jucării
care fac zgomot, jucării care imită obiecte folosite
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de adulți în activitățile cotidiene, jucării care se
mișcă acționate prin învârtirea unei cheițe, juc
ării care se suprapun, jucării-centru de activități
pentru copii, jucării comercializate la set, jucării
cu activități multiple pentru bebeluși, jucării cu
apă, jucării cu balansare, jucării cu baterii, jucării
cu cheiță, jucării cu cheiță (din metal), jucării cu
cheiță (din plastic), jucării cu pușculițe, jucării
cu radiocomandă, jucării cu resorturi, jucării cu
roți, jucării cu roți acționate prin pedale, jucării cu
telecomand ă, jucării cu telecomandă sub formă
de vehicule, jucării de acțiune cu baterii, jucă rii
de acțiune electronice, jucării de baie, jucării de
bambus, jucării de călărit, juc ării de construcții
din mai multe părți, jucării de construit, jucării
de construit care se îmbină, jucarii de desenat,
jucării de exterior, jucării de împins, jucării de
lemn, jucării de mestecat pentru papagali, jucării
de nisip, jucării de pluș, jucării de pluș cu păturică
de consolare, jucării de pluș umplute cu boabe,
jucării de prindere pentru pătuțuri de sugari,
jucării de tipul 'pasăre în echilibru', jucării de tras,
jucării din cauciuc, jucării din lemn, jucării din
metal, jucării din pânză, jucă rii din plastic, jucării
din plastic pentru baie, jucării din pluș inteligente,
jucării din pluș, sub formă de elani, jucării
din țesături, jucării electrice de acțiune, jucării
electronice, jucării electronice didactice, jucării
electronice teleghidate, jucării fantezie sonore
pentru petreceri, jucării flexibile, jucării flexibile
(care pot fi strânse în mână), jucării flexibile care
produc sunete prin strângere, jucării gonflabile,
jucă rii gonflabile asemănătoare cu vehiculele
aeriene, jucării gonflabile de baie, jucării
gonflabile de călărit, jucării gonflabile din cauciuc
subțire, jucării gonflabile pentru piscină, jucării
gonflabile sub formă de bărci, jucării hopa-mitică
gonflabile, jucarii inteligente, jucării interactive
„whack-a-mole” pentru animale de companie,
jucării, jocuri și articole de joacă, jucării legate
de magie, jucării mobile de agățat pentru p
ătuț (jucării), jucării mobile suspendate, jucării
modulare, jucării muzicale, jucării nemotorizate
pentru călărit, jucării pentru animale, jucării
pentru animale de companie, jucării pentru
animale de companie confecționate din frânghie,
jucării pentru animale de companie conținând
iarba-mâței, jucării pentru apă, jucării pentru
bebeluși, jucării pentru boxat, jucării pentru cadă,
jucării pentru câini, jucă rii pentru cărucioare
de copii, jucării pentru copii, jucării pentru
copii mici, jucării pentru groapa cu nisip, jucării
pentru lada cu nisip, jucării pentru păsări,
jucării pentru pisici, jucarii pentru sugari, jucării
pentru traducerea sentimentelor animalelor de
companie, jucării prezentate într-un calendar
de advent, jucării puse în vânzare sub formă
de seturi, jucării robot care se transformă,

jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
sub formă de puzzle-uri, jucării sub formă
de săculeț i cu boabe de fasole (otedama),
jucării umplute, jucării utilizate în piscine, jucării
vorbitoare, jucării zburătoare cu telecomandă,
jucării zornăitoare, juvelnice (unelte de pescuit),
kituri de asamblat machete la scară (jucării),
kituri de machete (lucru manual), kituri pentru
jocuri de construcții, kituri pentru machete de
jucărie, kituri (vândute în întregime) pentru
construcția machetelor, labe de scufundare,
labe pentru înot, labe pentru înotători, lame
pentru patine de gheață, lansatoare de harpoane
(articole de sport), lansatoare de harpoane
(echipament pentru scufundări), lansatoare de
mingi pentru animale de companie, lansatoare
de talere (tir), lansatoare de ținte (articole de
sport), lansete de pescuit, lansete pentru pescuit
la muscă, lanterne de jucărie (nefuncționale), lăzi
de gimnastică pentru sărituri, leag ăne, leagăne
pentru bebeluși, leagăne pentru yoga, legături
de schi, legături de schiuri și piesele acestora,
locuri de joacă, lozuri răzuibile, machete auto
(jucării), machete de animale (jucării), machete
de clădiri (jucării), machete de elicopter, machete
de jucării sub formă de mașini, machete de
mașini, machete de mașini (articole de joacă),
machete de mașini cu radio comandă, machete
de mașini de jucă rie cu radio comandă, machete
de mașini de jucărie, machete de mașini (jucării),
machete de mașini (jucării sau jocuri), machete
de motoare pentru automobile, de juc ărie,
machete de plastic sub formă de jucării, machete
de rachete de jucărie, machete de structuri
(jucării), machete de teatru de jucărie sub
formă de seturi de teatru pentru copii, machete
de trenuri, machete de vehicule, machete de
vehicule de jucărie, machete în miniatură de
mașini (jucării sau articole de joacă), machete
la scară care imită vegetația, machete sub
formă de jucării, machete sub formă de juc ării
pentru terenuri de fotbal, magazine de jucărie,
magnetofoane cu casete, de jucă rie, mâncare
de jucărie, manechine pentru blocaje, pentru
antrenamente de fotbal american, mânere de
crose de golf, mânere de rachete, mânere
pentru articole sportive, mânere pentru corzi
pentru schi acvatic, mânere pentru crose de
golf, mânere pentru flotări, mânere pentru
schi nautic, mânere pentru undițe, mânere
pentru zmeie, mânere rotative pentru flotări,
manete de comandă pentru jocuri de calculator,
manete de joc pentru aparate de jocuri video,
manșete de protecție pentru încheietura mâinii
pentru skateboard, manșete de protecție pentru
încheietura mâinii pentru patinaj, manșete de
protecție pentru încheietura mâinii pentru cicliști,
mănuși (accesorii de joc), mănuși confecționate
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special pentru sport, mănuși de baseball, mănuși
de biliard, mănuși de box, mănuși de fotbal,
mănuși de golf, mănuși de handbal, mănuși
de hochei, mănuși de înot palmate, mănuși
de protecție kote, mănuși de protecție (mănuși
pentru tir cu arcul), mănuși de protecție pentru
jocuri cu crosă sau bâtă (accesorii de joc),
mănuși de protecție pentru jocuri cu crosă sau
bâtă, mănuși de schi nautic, mănuși de scrimă,
mănuși de softball, mănuși fantezie de jucărie,
mănuși pentru baseball (pentru jucătorii prinz
ători), mănuși pentru fotbal american, mănuși
pentru înot, mănuși pentru jocul cu popice,
mănuși pentru karate, mănuși pentru lacrosse,
mănuși pentru lupte, mănuș i pentru primul
jucător de baseball, mănuși pentru racquetball,
mănuși pentru ridicarea de greutăți, mănuși
pentru taekwondo, mănuși pentru windsurfing,
marcatoare pentru mingi de golf, marionete,
marionete pentru mână, marionete umplute,
markere pentru bingo, mașini automate pentru
jocuri, mașini cu sloturi (aparate de divertisment
fără fise), mașini cu sloturi (mașini de jocuri),
mașini de amestecat cărți de joc, mașini de
aruncat mingi, mașini de joc pinball (acționate
cu jetoane sau monede), mașini de jocuri
cu afișaj cu cristale lichide, mașini de jocuri
mecanice care funcționează cu fise, mașini de
jocuri recreative acționate cu monede, mașini
de jucărie, mașini de jucărie cu acționare
electronică, mașini de jucărie cu pedale, mașini
de jucărie teleghidate cu baterie, mașini de
pocher (poker), mașini de tricotat de jucărie,
mașini orizontale de pinball (mașini de joc
korinto), mașini orizontale japoneze pentru
jocul pinball (mașini pentru smartball), ma șini
pentru jocul cu popice, mașini pentru jocuri de
pinball (jucării), mașini pentru jocurile de noroc,
mașini verticale japoneze pentru pinball (mașini
pachinko), mașinu țe cu acționare electronică,
măști de carnaval, măști de față pentru sport,
măști de halloween, măști de jucărie, măști de
kendo, măști de protecție pentru față folosite
în scrimă, măști de scrimă, măști de teatru,
măști din hârtie, măști pentru jucători prinzători
(catcher), materiale pentru tir cu arcul, materiale
sub formă de corzi pentru rachete sportive,
mături de curling, mese automate pentru jocul
de mahjong, mese de biliard, mese de biliard
cu fisă, mese de foosball, mese de hochei
în aer, mese de inversie, mese de joc pentru
shuffleboard, mese de pingpong, mese de ruletă,
mese multifuncționale pentru copii (jucării), mese
pentru fotbal de masă, mese pentru tenis de
masă, michiduță-n cutiuță, microfoane de juc
ărie, microscoape de jucărie, mincioguri de
pescuit, mingi antistres din materiale maleabile,
mingi antistres pentru antrenarea mâinilor, mingi

(articole sportive), mingi care se pot deforma
ușor sub formă de jucării, mingi de antrenament,
mingi de baschet, mingi de baseball, mingi de
baseball din cauciuc, mingi de baseball (rigide),
mingi de bowling, mingi de cauciuc pentru copii
(punch ball), mingi de cauciuc pentru exersarea
mâinilor, mingi de exerciții pentru reducerea
stresului, mingi de fotbal, mingi de fotbal
american, mingi de fotbal de dimensiuni reduse,
mingi de futsal, mingi de gimnastică pentru
yoga, mingi de golf, mingi de handbal, mingi de
joacă, mingi de joc, mingi de jonglerie, mingi
de jucat rațele și vânătorii, mingi de jucat sepak
takraw, mingi de netball, mingi de padel, mingi
de paintball cu vopsea utilizate ca proiectile în
jocurile de război, mingi de plajă, mingi de polo,
mingi de polo de apă, mingi de racquetball,
mingi de rugbi, mingi de softball, mingi de sport,
mingi de squash, mingi de tenis, mingi de tenis
de masă, mingi de tenis moi, mingi de tenis
(rigide), mingi de tetherball, mingi de tonifiere
pentru pilates, mingi de volei, mingi din cauciuc,
mingi gonflabile pentru sport, mingi medicinale,
mingi pentru bandy, mingi pentru biliard, mingi
pentru floorball, mingi pentru gimnastică, mingi
pentru hochei pe iarbă, mingi pentru jocul
de bocce, mingi pentru jocuri, mingi pentru
lacrosse, mingi pentru practicarea sporturilor,
mingi pentru sport, mingi pentru sporturi cu
rachetă, miniaturi pentru jocuri, miniaturi pentru
jocuri de război, minitrambuline, mobilă pentru
căsuțe de păpuși, mobilier de jucărie, modele de
aeronave la scară redusă, modele de figurine,
modele de locomotive cu abur de jucărie, modele
de vehicule la scară redusă (miniaturi), modele
de vehicule la scară redusă cu telecomandă,
modele folosite în jocuri de război, modele la
scară redusă de vehicule (articole de joacă),
modele utilizate pentru jocuri cu interpretare de
roluri, momeală (artificială), momeală artificială
de aruncat în apă pentru pescuit, momeală
artificială de pescuit, momeală artificială pentru
pescuit, momeală de pescuit (sintetic), momeală
pentru pescuit, momeli mirositoare pentru
vânătoare sau pescuit, momeli pentru ademenit
vânatul, momeli pentru vânătoare sau pescuit,
monoschiuri, monturi paternoster pentru pescuit,
mori de vânt de jucărie, moriști de vânt, mulinete,
mulinete pentru pescuit, muniție pentru jocuri
de paintball, muniție pentru pistoale cu bile de
vopsea, muște artificiale folosite pentru pescuit,
nadă artificială de pescuit, nade pentru pescuit,
nuchuku de jucărie, obstacole pentru concursuri
de echitație, ochelari de jucărie care deformează
viziunea, opritori de schi, ornamente muzicale
pentru pomul de Crăciun, ornamente pentru
pomul de Crăciun, ornamente pentru pomul de
Crăciun necomestibile, ornamente pentru pomul



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/09/2022-17/09/2022

de Crăciun (cu excepția articolelor de iluminat
și a dulciurilor), ornamente pentru suportul
pomului de Crăciun, pachinko, pălării de jucărie,
pălării de petrecere, pălă rii din hârtie (articole
pentru petreceri), pălării din hârtie pentru
petreceri, pălării din plastic pentru petreceri,
pălării pentru carnaval, palete cu minge, palete
de mână pentru înot, palete de tenis de masă,
palete folosite la jocurile de palete cu minge,
palete (hagoita), palme de aplaudat (jucării
sonore), panglici decorative (articole pentru
petrecere), panglici special adaptate pentru
gimnastică ritmică, panouri de baschet, panouri
de baschet din sticlă, panouri pentru jocuri cu
săgeți, păpuși, pă puși articulate cu bilă (bjd),
păpuși bodhidharma cu pupilele nedesenate
(menashidaruma), camere de păpuși, păpuși
care se bagă pe degete, case de păpuși, păpuși
de Crăciun, păpuși de pluș, păpuși din hârtie,
păpuși din material textil, păpuși din porțelan,
păpuși făcute din cârpe, păpuși îmbrăcate în
mod tradiț ional, păpuși în poziție șezând (păpuși
osuwari), păpuși în stil european, păpuși (jucării),
păpuși kokeshi, păpuși matrioșka (păpuși rusești
din lemn, goale pe interior, în care sunt introduse
alte păpuși de la mare la mic), păpuși occidentale
îmbr ăcate tradițional, păpuși pentru ventriloci,
păpuși sakura, păpuși tradiționale japoneze,
păpuși umplute cu nisip sau bobițe, păpuși
vorbitoare, parapantă, parapante, parașute de
rezistență pentru antrenament fizic, parașute
pentru parapantism, paravane de camuflaj
pentru vânătoare, păsări de jucărie, patine,
patine cu role în linie, patine cu rotile, patine
cu rotile de jucărie, patine de gheață, patine
de hochei pe gheață, paturi de păpuși, pereți
artificiali de escaladă, periscoape de jucărie,
perne de antrenament pentru arte marțiale,
perne pentru farse cu pârțuri, perne umplute
(jucării), personaje de jucărie din plastic,
personaje de jucărie din cauciuc, personaje
de jucărie fantastice, personaje umane de
jucărie, pești de jucărie, petarde (articole pentru
petreceri), piane de jucărie, piei de focă (învelitori
pentru schi), pieptare pentru kendo, piese de
jucărie pentru construit cu cuplaje, piese de
jucărie pentru învățat alfabetul braille, piese
de lemn pentru jocul shogi (koma), piese de
șah, piese de zmeu, piese pentru jocul de
șah coreean (piese jang-gi), piese pentrul jocul
dame, piese și echipamente pentru jocul shogi
(șah japonez), pietre de curling, pietre pentru
practicarea jocului go, piscine gonflabile de înot
(articole de joacă), piscine gonflabile pentru
agrement, piscine gonflabile pentru activități
recreative (jucării), piste pentru machete de
vehicule, piste pentru mașini de jucărie, pistoale
cu aer comprimat (jucării), pistoale cu apă

(articole de joacă), pistoale cu bile de vopsea,
pistoale cu capse, de jucărie, pistoale de apă,
pistoale de apă (articole de joacă), pistoale de
jucărie cu bani, pistoale (jucării), pivoturi pentru
saci de box, plăci de bodyboarding, plăci de
bodysurfing, plăci de snowboard, plăci de surf,
plăci de surf cu vâsle, plăci de surf pentru
skimboard, plăci de surfing, plăci de surfing cu
vâslă, plăci de wakeboard, plăci de windsurfing,
plăci kneeboard, plăci mountainboard, plăci
pentru practicarea sporturilor nautice, planoare
(articole de joacă), planoare de jucărie, planoare
(machete), curele pentru planșe de surfing,
planșe de windsurfing, planșe flotante folosite
în scop recreațional, planșe flotante în scopuri
recreative, planșe înclinate pentru întinderi, în
scop de fitness, planșe pentru kite surfing,
plante de jucărie, plase (articole de sport),
plase de baschet, plase de fluturi, plase de
fluturi (de jucărie), plase de insecte de jucărie,
plase de pescuit în acvariu, plase de tenis
de masă, plase folosite cu scopuri sportive,
plase pentru aruncat mingi de baseball, plase
pentru buzunarele meselor de biliard, plase
pentru crose de lacrosse, plase pentru exersarea
golfului, plase pentru exersarea loviturii de
baseball, plase pentru hochei pe gheață, plase
pentru jocuri sportive cu minge, plase pentru
porți de fotbal, plase pentru porți de hochei
pe gheață, plase pentru porțile de fotbal, plase
pentru tenis pe platformă (paddle tennis), plase
pentru volei, plastilină, plastilină de jucărie,
plastilină fosforescenta, plastilină magnetică
(jucărie), platforme învărtitoare sub formă de
articole de joacă, platforme pentru exerciț ii, plute
de pescuit, plute de pescuit luminoase, plute
gonflabile pentru înot, plute pentru înot, plute
pentru pescuit, plute rotunde pentru pescuit,
plute și alte articole de înot recreativ, pocnitori
de Crăciun, pocnitori pentru petreceri, pomi de
Crăciun artificiali, pomi de Crăciun de jucărie,
pomi de Crăciun din materiale sintetice, pompe
adaptate special pentru utilizarea cu mingi
de jocuri, pompe adaptate special pentru a
fi utilizate cu mingi de joc, pompe pentru
mingi, pompoane pentru majorete, popicării,
popice, popice de jonglerie, portarme de jucărie,
porți de floorball, porți de hochei, porți pentru
bandy, porți pentru fotbal, prăjini pentru să
rituri, prăjini pentru sărituri (echipament sportiv),
prăștii, prelungitoare pentru tacuri de biliard
(echipament pentru jocuri), prelungitoare pentru
tacurile de biliard, premergătoare de jucărie,
prese pentru rachete de tenis, proiectoare de
jucărie, protecție de deget pentru baschet,
protecții de antebraț (articole de sport), protecții
de braț pentru baseball, protecții de brațe
(articole de sport), protecții de brațe pentru tir
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cu arcul, protecții de coate pentru skateboard
(articole sportive), protecții de corp pentru
fotbal american, protecții de corp pentru sport,
protecții de încheieturi pentru atletism, protecții
de încheieturi pentru halterofili, protecții de lame
pentru ghete de patinaj pe gheață, protecții
de mâini pentru sport, protecții de picioare
pentru fotbal american, protecții de piept pentru
fotbal american, protecții de piept pentru sport,
protecții de umeri pentru sport, protecții de
umeri pentru fotbal american, protecții inghinale
pentru sportivi (articole sportive), protecții pentru
brațe adaptate pentru activități sportive, protecții
pentru brațe pentru skateboard, protecții pentru
brațe pentru patinaj, protecții pentru brațe pentru
cicliști, protecții pentru coate pentru utilizare la
mersul pe bicicletă (articole sportive), protecții
pentru coate pentru practicarea skateboard-
ului, protecții pentru cot folosite la skateboard,
protecții pentru gât folosite în sport, protecții
pentru încheieturile mâinilor pentru halterofili,
protecții pentru mână adaptate pentru uz
sportiv, protecții pentru picioare adaptate pentru
practicarea de sporturi, protecții pentru piept
adaptate pentru practicarea de taekwondo,
protecții pentru pista de bowling, protecții pentru
portar de hochei pe iarbă, protecții pentru
portari, protecții pentru pumni (articole sportive),
protecții pentru tălpi de schiuri, protecții utilizate
în activități sportive, protectoare abdomen
pentru taekwondo, protectoare abdomen pentru
atletism, protectoare palme pentru atletism,
protectoare talie pentru atletism, pucuri, pucuri
de hochei, pucuri de jucat hochei pentru
jocuri de masă, punctbaluri montate pe
pardoseală (punch ball), punctbaluri (punching-
balls) suspendate cu legături elastice, pungi
cu apă sub formă de greutăți pentru fitness,
pușculițe de jucărie, puști cu aerosoli (jucării),
puști de jucărie, puzzle-uri, puzzle-uri cub,
puzzle-uri de manipulat, puzzle-uri (jucării),
puzzle-uri logice de manipulat, puzzle-uri
mozaic, rachete, corzi de rachete, rachete
de badminton, rachete de jucărie, rachete de
racquetball, rachete de squash, rachete de tenis,
rachete de tenis pe platformă (padel), rachete
de zăpadă, racordaje de rachete, racordaj de
rachete, racordaje pentru rachete (de tenis sau
de badminton) fabricate din intestin, rame de
schi, rășină folosită de că tre sportivi, recipiente
adaptate pentru depozitarea fluturașilor de
fleșete (jocul de darts), recipiente adaptate
pentru depozitarea fleșetelor, replici în miniatură
de echipamente de fotbal, rezemătoare pentru
tacuri de biliard, rezemătoare pentru tacuri de
biliard american, ringuri de box, ringuri de
wrestling de joacă, roboți de jucărie, roabe de
jucărie, roboți de jucărie cu radiocomandă, roboți

de jucărie inteligenți, role pentru biciclete fixe de
antrenament, role pentru plăci de skateboard,
roți de exerciții pentru pisici, roți de loterie, roți
pentru exerciții abdominale pentru fitness, roți
pentru hamsteri, roți pentru vehicule de jucărie,
rotile pentru plăci de skateboard, rulete, săbii
(arme de scrimă), săbii de jucărie, săbii de lemn
pentru kendo, săbii kendo din bambus, saci de
box, saci de box gonflabili, saci de crichet, saci
de crichet (adaptați), săculețe pentru suporturile
de mingi de golf, săculeți cu momeală pentru
catapulte de pescuit, săculeți din plasă pentru
momeală vie, săgeți de jucărie, săgeți pentru
jocul de darts, jocuri de șah, saltele de joacă
pentru bebeluși, saltele de joc cu jucării pentru
copii mici, saltele de joc de utilizat cu mașini
de jucărie, saltele plutitoare recreative, sănii, să
nii (articole de joacă), sănii (articole de sport),
sănii de blocare pentru fotbal american, sănii
de zăpadă de uz recreativ, sănii (echipament
recreativ), sănii pentru coborâri pe pantă pentru
amuzament, sănii pentru zăpadă (articole de
joacă), sănii skeleton (articole sport), săniuțe
(articole de joacă), scaune de joc interactive
pentru jocuri video, scaune de leagăn pentru
bebeluși, schiuri, schiuri alpine, schiuri cu rotile,
scrâncioburi (articole de joacă), scripeți-blocători
(echipamente pentru alpinism), scripeți pentru
exerciții, senzori de mușcătură (pescuit), servicii
de ceai de jucărie, seturi de asamblare de
figurine, seturi de badminton, seturi de baghete
și soluție de făcut baloane, seturi de bare pentru
exerciții fizice, tensionate cu arc, seturi de blocuri
de construcție de jucărie, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de componente pentru curse, de jucărie, seturi
de construcție de jucărie, seturi de crochet,
seturi de cusut de jucărie, seturi de întreb ări
pentru jocurile de masă cu tablă, seturi de
jetoane pentru jocuri de noroc, seturi de joacă cu
figurine de jucărie, seturi de joacă cu mașinuțe
de jucărie, seturi de joacă pentru figurine de
acțiune, seturi de joacă pentru figurinele de
acțiune, seturi de joc de table, seturi de jucărie
pentru grădinărit, seturi de jucării, seturi de
jucării cu unelte de tâmplărie, seturi de machete
de avioane, seturi de machete de mașini de
curse, seturi de machete de tren, seturi de
machete de trenulețe de jucărie, seturi de masă
de jucărie, seturi de modele din plastic pentru
montarea vehiculelor de jucărie, seturi de păpuși,
seturi de piese (vândute în întregime) pentru
construirea de machete, seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construcția machetelor de
jucărie, seturi de piese (vândute în întregime)
pentru construcția machetelor de mașini, seturi
de popice pentru profesioniști, seturi de țintare,
seturi de tipărire de jucărie, seturi de tras cu
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pescuit, tolbe cu săgeți pentru arcuri, trambuline,
trambuline (articole de sport), trambuline pentru
antrenament, trambuline (pentru gimnastică),
trambuline pentru sport, trepte pentru aerobic,
triciclete (articole de joacă), triciclete pentru copii
mici (jucă rii), triunghiuri pentru bile de biliard,
triunghiuri pentru mingi de biliard, trompete de
hârtie, trompete de jucărie, trotinete, trucuri
magice, truse de frumusețe de jucă rie, truse
de jucărie pentru prelevarea amprentelor, truse
de modelare, tuneluri de jucărie, tururi în
parcuri de distracție, unelte de jucărie, unelte
de refacere a gazonului (accesorii de golf),
unelte manuale de jucărie, unghii artificiale de
jucărie, ursuleți de jucărie umpluți, ursuleți de
pluș, vagoane de jucărie, vârfuri de fleș ete
pentru jocul de darts, vârfuri de săgeți de
vânătoare, vârfuri de săgeți pentru tir cu arcul,
vârfuri de tac, vârfuri de tac pentru biliard
american, vârfuri pentru tacuri de biliard, vârtejuri
(unelte de pescuit), vâsle pentru skateboard,
vehicule cu patru ro ți pentru copii (jucării),
vehicule de jucărie cu piese care se transformă,
vehicule de jucărie cu radio comandă, vehicule
de jucărie cu scaune, vehicule de jucărie cu
telecomandă, vehicule de jucărie electronice,
vehicule de jucărie electronice teleghidate,
vehicule de jucărie electronice inteligente,
vehicule de jucărie motorizate pentru călărit,
vehicule de jucărie pentru copii, vehicule de
jucărie pentru călărit, vehicule de transport
pentru copii (articole de joacă), vehicule în
miniatură turnate, vehicule (jucării), vehicule
robot de jucărie care se transformă, ventilatoare
externe de răcire pentru console de jocuri, vergi
de pescuit pentru personalizare, vergi de undițe
pentru pescuit, veste de protecție pentru arte
marțiale, veste pentru înot, viziere pentru căști
de jucărie, vizoare deschise pentru tir cu arcul,
wakeboard-uri, wakeskate, xilofoane de jucărie,
yoyo, zăpadă artificială pentru pomul de Crăciun,
zmeie, zmeie ca jucării, zmeie de tracțiune.

───────

arcul, seturi de tren, seturi de tren (articole
de joacă), seturi de unelte de jucărie, seturi
pentru jocul de ruletă, seturi pentru magicieni
(articole pentru joacă), seturi pentru tee-ball, sfori
pentru zmeie, șireturi pentru fixarea apărătorilor
pentru umeri, pentru uz sportiv, sisteme de
întoarcere pentru bile de bowling, skateboarduri,
skateboarduri (echipament recreativ), sliotar,
soluție antialunecare pentru baseball și softball,
spray-uri antiderapante cu rășină folosite de
atleți, ștafete, stâlpi de fileu de volei, stâlpi de
poartă de dimensiuni reduse pentru sporturi,
stâlpi pentru badminton, stâlpi pentru porți de
fotbal, stâlpi pentru tenis (echipament sportiv),
stâlpi pentru volei, stâlpi verticali pentru tenis, sta
ții de alimentare cu benzină, de jucărie, stații de
comunicare de jucărie (nefuncț ionale), steaguri
de golf (articole de sport), structuri de cățărat
pentru terenuri de joacă, structuri de joacă
pentru copii, strune pentru pescuit, submarine
de jucărie cu telecomandă, sulițe (articole de
sport), sulițe (pentru sporturi de teren), suporturi
de lumânări pentru brazi de Crăciun, suporturi
de plasă pentru tenis de mas ă, suporturi
de protecție pentru umeri și coate (articole
sportive), suporturi de spate pentru halterofili
(centuri), suporturi de tee-uri (pentru tee-ball),
suporturi de undiță pentru pescuitul de pe mal,
suporturi pentru aparate de alergat, suporturi
pentru degete pentru tir cu arcul, suporturi
pentru fleșete, suporturi pentru flotări, suporturi
pentru mingi, suporturi pentru pomi de Crăciun,
suporturi pentru tacuri de biliard, suporturi pentru
truse de golf (pentru crose și mingi), suporturi
pentru undițe, suporturi pentru undițe de pescuit,
suporturi speciale pentru păstrarea croselor de
golf, table de joc pentru licitarea cărților de joc,
table pentru jocul de dame, tăbliț e magice
cu butoane (pentru desenat), taburete pentru
antrenament în gimnastică, vârfuri pentru tacuri
de biliard, tastaturi pentru jocuri, telecomenzi
pentru jucă rii, telefoane de jucărie, telescoape
de jucărie, fileuri pentru tenis, terenuri cu nisip
(articole de sport), apărători de tibie (articole de
sport), tije de fleșete pentru jocul de darts, tije
pentru fleșete, ținte, ținte aeriene miniaturale,
teleghidate, pentru sporturi, ținte electronice,
ținte electronice pentru jocuri, ținte electronice
pentru jocuri și sporturi, ținte pentru tir cu arcul,
titireze, titireze ca jucă rii, titireze cu sfoară care
se desface și apoi readuce titirezul la persoana
care l-a aruncat, titireze (jucării), tobogane,
tobogane acvatice, tobogane (articole de joac
ă), tobogane cu apă (echipamente recreativ),
tobogane de apă, tobogane (echipamente
pentru spații de joacă), tobogane pentru cățărat
(aparate de joacă pentru copii), tocuri pentru
pistol de jucărie, tocuri pentru undițe de
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(210) M 2022 06505
(151) 17/09/2022
(732) L'AMPHITHEATRO ART CLUB

SRL, BLD. UNIRII 55, BL E4A ,ET4,
AP8, SECTOR 3, BUCURESTI,
030826, ROMANIA

(540)
L'Amphitheatro

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

41. Activitati culturale si educative.
───────

(210) M 2022 06508
(151) 17/09/2022
(732) TBM OIL INTERNATIONAL SRL,

CALEA CRAIOVEI 121, BL 22, SC
D, ET 2, AP. 11, JUDET ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Firebird Project

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii de rezervare de bilete
în domeniul educației, divertismentului și
sportului, educație, divertisment și sport,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), cabarete
și discoteci, centre de divertisment, cluburi
de fani, cluburi de noapte, concerte muzicale
pentru televiziune, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coordonare de
festivaluri de film, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment de
natura emisiunilor de știri televizate, divertisment
de radio și televiziune, divertisment de tipul
spectacolelor cu laser, divertisment de tipul
spectacolelor de lumini, divertisment difuzat

prin televiziune prin rețele ip, divertisment
difuzat într-o rețea globală de comunicații,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment sub formă de televiziune
pe telefonul mobil, divertisment televizat,
educație și formare în domeniul muzicii și
divertismentului, educație și instruire, proiecții
de filme cinematografice 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 conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment online sub formă de campionate
sportive fantastice, furnizare de divertisment
online sub formă de show-uri de jocuri, furnizare
de divertisment online sub formă de turnee de
jocuri, furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, furnizare de divertisment prin
telefon, furnizare de divertisment video printr-un
site internet, furnizare de filme nedescărcabile,
furnizare de filme și de programe de televiziune
nedescărcabile la televiziune cu plată, furnizare
de filme și de programe de televiziune
nedescărcabile pe canale de televiziune cu
plată, furnizare de filme, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de informații despre activități culturale,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, furnizare de
informații, comentarii și articole în domeniul
muzicii prin rețele de calculatoare, furnizare
de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații în domeniul
divertismentului prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații în domeniul
muzicii, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de informații în materie de
recreere, furnizare de mijloace media audio și
vizuale prin rețele de comunicații, furnizare de
muzică digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3, furnizare de muzică în
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format digital de pe internet, furnizare de poze
online nedescărcabile, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de programe televizate de știri, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de servicii de divertisment în club,
furnizare de săli amenajate pentru activități de
recreere, furnizare de săli de dans, 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, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare
de premii referitoare la videouri, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la filme, impresariat artistic
pentru artiști de spectacol, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații referitoare la recreere, furnizare de
informații în materie de divertisment, informații în
materie de recreere, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, montaj
de producții de divertisment lejer, music-hall,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe internet, îndrumare, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități de recreere
în grup, organizare de activități recreative,
organizare de carnavaluri, organizare de cluburi
de fani, organizare de competiții, organizare
de concursuri muzicale, organizare de
concursuri telefonice (divertisment), organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de curse
automobilistice, de tururi și de evenimente de
curse, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,

organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare
de festivaluri, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, organizare de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivități în scopuri culturale, organizare de
gale, organizare de petreceri, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole, organizare de spectacole pe
scenă, organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare de spectacole de
dans, organizare de spectacole de divertisment,
organizare de spectacole vizuale, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de turnee de recreere, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de tururi ghidate
în peșteri în scopuri educative, organizare de
webinare, organizare și coordonare de baluri,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și pregătire de
expoziții în scopuri de divertisment, organizare
și prezentare de spectacole, organizare și
prezentare de spectacole de divertisment
în domeniul stilului și modei, organizare și
realizare de tâguri cu scop cultural sau
educațional, organizarea de activități recreative
destinate studenților, organizarea de baluri,
organizarea de concursuri de frumusețe,
organizarea de demonstrații în scopuri
recreative, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de jocuri cu participarea
publicului, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea de spectacole
culturale, organizarea de spectacole în
scopuri culturale, organizarea spectacolelor,
planificare și coordonare de petreceri
(divertisment), planificarea de petreceri,
planificarea de petreceri (divertisment),
planificarea de piese de teatru și de spectacole
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muzicale, planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole, planificarea
proiecțiilor cinematografice, pregătire de efecte
speciale pentru diverstisment, pregătire de
programe de divertisment pentru difuzare,
pregătire de programe documentare pentru
difuzare, producție audio, video și multimedia
și fotografie, prezentări audiovizuale, prezentări
de filme în scopuri educative, prezentări de
recitaluri, producție de programe de televiziune
în direct, producție de programe de televiziune
în direct pentru divertisment, producție de
programe de televiziune în direct cu scop
educativ, producție de programe radiofonice
și de televiziune, producție de spectacole,
producție de spectacole de divertisment
cu dansatori, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți, producție
de spectacole muzicale, programe de televiziune
prin cablu (programare), proiectarea filmelor,
proiecție de filme video, punerea la dispoziție
de muzică digitală (fără posibilitatea de
descărcare) pe internet, regie artistică pentru
artiști scenici, regie artistică pentru spectacolele
de teatru, regizare sau prezentare de piese,
rezervare de bilete la concerte, rezervarea
de săli de divertisment, rezervări pentru
spectacole de divertisment, servicii ale agențiilor
de divertisment, servicii ale centrelor de
divertisment, servicii ale cinematografelor,
servicii culturale, servicii de agrement, servicii
de animatori, servicii de cabaret, servicii
de club de cabaret, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de cluburi de fani, servicii
de cluburi de fani (divertisment), servicii de
cluburi de noapte (divertisment), servicii de
compoziții muzicale, servicii de compunere de
cântece în scopuri nepublicitare, servicii de
consultanță în domeniul divertismentului, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, servicii de conversații
telefonice pentru divertisment, servicii de
convorbiri telefonice în scop de divertisment,
servicii de dansuri exotice, servicii de disk jockey,
servicii de diverstisment sub formă de programe
de televiziune, servicii de divertisment, servicii
de divertisment audio, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor cinematografice, servicii
de divertisment furnizate de soliști, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii
de divertisment furnizate prin telefon, servicii
de divertisment pentru marele public, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit închis,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment furnizate în
cluburi de noapte, servicii de divertisment

furnizate în discoteci, servicii de divertisment
interactiv, servicii de divertisment muzical
animat, servicii de divertisment muzical cu jazz,
servicii de divertisment oferite de muzicieni,
servicii de divertisment pe nave de croazieră,
servicii de divertisment prestate de formații
muzicale, servicii de divertisment radiofonic și
televizat, servicii de divertisment în centre de
vacanță, servicii de divertisment cinematografic,
servicii de divertisment conținând personaje
fictive, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment, servicii
de divertisment furnizate la cluburi sportive
private (country club), servicii de divertisment
furnizate în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, servicii de divertisment
legate de concursuri, servicii de divertisment
oferite pentru copii, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de
divertisment prestate de artiștii interpreți, servicii
de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment sub formă de
filme cinematografice, servicii de divertisment
sub formă de înregistrări muzicale, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii
de divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de divertisment pentru potrivirea
utilizatorilor cu înregistrări audio și video, servicii
de divertisment pentru utilizarea în comun
de înregistrări audio și video, servicii de
divertisment sub formă de concursuri, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, servicii de iluminat
în scopuri de divertisment, servicii de informare
despre activități recreative, servicii de informare
referitoare la recreere, servicii de informații
prin telefon referitoare la divertisment, servicii
de informații și consultanță cu privire la
divertisment, servicii de maestru de ceremonii,
servicii de maestru de ceremonii pentru petreceri
și evenimente speciale, servicii de mixare
muzicală, servicii de montaj de divertisment
lejer, servicii de organizare și coordonare de
concursuri de frumusețe, servicii de planificare
de petreceri, servicii de prezentare audiovizuală
în scopuri recreative, servicii de prezentatori de
radio și de televiziune, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, servicii de
recepție (divertisment), servicii de spectacole în
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direct, servicii educative și de instruire, servicii de
recepții pentru companii (divertisment), servicii
de rezervări pentru activități de divertisment,
servicii de spectacole cu laser, servicii de
spectacole cu laser (divertisment), servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, servicii
în domeniul producției de spectacole, servicii
jurnalistice în sistem liber-profesionist, servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
servicii oferite de cluburile de dans, servicii
oferite de discoteci, servicii oferite de parcuri
naturale (în scopuri de recreere), servicii oferite
de sălile de dans, servicii privind compunerea
de lucrări muzicale, servicii sportive și de fitness,
servicii recreative pentru persoanele în vârstă,
organizare de spectacole de dans, organizare
de spectacole de focuri de artificii, spectacole
de teatru, atât de animație, cât și de acțiune,
spectacole de televiziune prin satelit, servicii
oferite de studiouri de dans, organizarea de
turnee sub formă de servicii de divertisment.
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