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Cereri Mărci publicate în 25/11/2022
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2020 02135

(151)
18/11/2022

(732)
SANATORUL BALNEAR SI DE
RECUPERARE TECHIRGHIOL

(540)
APA TERAPEUTICA DIN LACUL
TECHIRGHIOL

2 M 2022 08306

18/11/2022

COLTUL CU BUNATATI SRL

CĂMARA CU DI TĂTI SINCE
1962

3 M 2022 08350

18/11/2022

BITINEANU DUMITRU

Burgerash SINCE 2020

4 M 2022 08352

18/11/2022

VIAFRUCT 2012 S.R.L.

Cioco Teo

5 M 2022 08354

18/11/2022

KATERINI ATELIER S.R.L.

Katerini

6 M 2022 08355

18/11/2022

MATEMANIE

MATEMANIADA

7 M 2022 08356

18/11/2022

AGENTIA PENTRU
INTREPRINDERI MICI SI
MIJLOCII PLOIESTI

TIMM 2022

8 M 2022 08357

18/11/2022

ENOVIN WINERY SRL

Enovin Echipamente crame si
fructe

9 M 2022 08358

18/11/2022

GURSK MEDICA SRL

Alături de medicii stomatologi

10 M 2022 08359

18/11/2022

OUTSTAND SOLUTIONS SRL

OUTSTAND SAFETY
SOLUTIONS

11 M 2022 08360

18/11/2022

ARHIP CONSTANTIN
POGURSKI

GURSK MEDICA

12 M 2022 08361

18/11/2022

ASOCIAȚIA SUPORTER CLUB
UTA

FOTBAL CLUB UTA

13 M 2022 08362

18/11/2022

LABORATOIRES DELBERT

TIMENTIN

14 M 2022 08363

18/11/2022

VET AKADEMOS S.R.L.

VetAkademos New Challanges,
New Skills

15 M 2022 08364

18/11/2022

CITY GAS IMPEX SRL

CITY TOUR DISCOVERY

16 M 2022 08366

18/11/2022

ELENA JIDA

Maison Biscoff

17 M 2022 08367

18/11/2022

CESLAV CIUHRII
VASILE ADVAHOV

NOROC FEST

18 M 2022 08368

18/11/2022

RXH SHOP SRL

Fit and Healthy

19 M 2022 08369

18/11/2022

ALEXANDRU-EMANOIL
GHERVAN

SENZOFIT

20 M 2022 08370

18/11/2022

TREBUIE SRL

TREBUIE

21 M 2022 08371

18/11/2022

PETCU TRAIAN-CONSTANTIN

LA VETERINAR

22 M 2022 08373

18/11/2022

FERMA NATURALA SRL

BORŞ NATURAL ŢĂRĂNCUŢA

23 M 2022 08374

18/11/2022

KOVATOS LAKACS SRL

Jámbor Tehén

(0)

Nr. Depozit

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2022 08375

(151)
18/11/2022

(732)
ARMIN-VASILE-RUSALIN
NICOARA

25 M 2022 08376

18/11/2022

UNIVERSITATEA DE MEDICINA CEME ADVANCED RESEARCH
SI FARMACIE GRIGORE T.
- DEVELOPMENT CENTER IN
POPA DIN IASI
EXPERIMENTAL MEDICINE "
PROF. OSTIN C. MUNGIU"

26 M 2022 08377

18/11/2022

CAMARASAN IOAN P.F.A.

Miresme

27 M 2022 08378

18/11/2022

BOGDAN CIOC

SOLERI solar systems

28 M 2022 08379

18/11/2022

CLAUDIA-ȘTEFANIA PUICAN

CLAUDIA PUICAN

29 M 2022 08380

18/11/2022

LAURENTIU - EUGEN MÂȚĂ
CRISTIAN - VICTOR CHIVU

CUBANO

30 M 2022 08381

18/11/2022

UNIVERSITATEA DE MEDICINA CEMEX - INFINITE SOLUTIONS
SI FARMACIE GRIGORE T.
POPA DIN IASI

31 M 2022 08382

18/11/2022

WOWSTEP CONCEPT S.R.L.

WOWSTEP

32 M 2022 08385

18/11/2022

MIHAI BOGDANEL ASAFTEI

Star Cazino

33 M 2022 08386

18/11/2022

DEMETRA COLLECTION SRL

D DEMETRA collection

34 M 2022 08387

19/11/2022

INDAH BEAUTY SRL

ONETWOALL

35 M 2022 08388

19/11/2022

SC AGRICORP TRADE SRL

AGRONATURIS

36 M 2022 08390

19/11/2022

INFINITUM COMMERCE SRL

ARTHUB

37 M 2022 08392

19/11/2022

NICOLETA-AMALIA HIRSMAN

BRELOCK

38 M 2022 08393

20/11/2022

SORIN GRIGORAȘ

BEAUTY DESIGN

39 M 2022 08394

20/11/2022

CVITAL DIGITAL SRL

HoverBalance

40 M 2022 08395

20/11/2022

COSTUMANIA KIDS SRL

COSTUMANIA

3

(540)
Armin Nicoara
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2020 02135
18/11/2022
SANATORUL BALNEAR SI DE
RECUPERARE TECHIRGHIOL,
STR. DR. VICTOR CLIMESCU
NR. 34-40, JUD. CONSTANŢA,
TECHIRGHIOL, CONSTANȚA,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 19.03.01
(591) Culori revendicate:albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul
domeniul alimentației.
───────

APA TERAPEUTICA DIN
LACUL TECHIRGHIOL

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Ape minerale pentru scopuri medicale.

(210)
(151)
(732)

(540)

în

M 2022 08350
18/11/2022
BITINEANU DUMITRU, STR.
FRATILOR NR.4, BL.30, SC.2, ET.7,
AP.98, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2022 08306
18/11/2022
COLTUL CU BUNATATI SRL, BLD.
REVOLUTIEI 64, BL. CORP A, ET.
PARTER, AP. 5 (CAMARA CU DI
TATI), JUDETUL ARAD, ARAD,
310330, ARAD, ROMANIA

Burgerash SINCE 2020
(531)

Clasificare Viena:
08.01.25; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.11;
29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizarea de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant.
───────

CĂMARA CU DI
TĂTI SINCE 1962
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 08352
18/11/2022
VIAFRUCT 2012 S.R.L., STR.
EROILOR NR. 92, ET.2, AP. 12,
JUD. CLUJ, COMUNA FLORESTI,
CLUJ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Cioco Teo

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Ciocolată, tablete de ciocolată, ciocolată
aerată, ciocolată caldă, ciocolată tartinabilă,
ciocolată umplută, ciocolată pentru glazuri,
praline de ciocolată, ciocolată de băut, trufe
de ciocolată, înghețate cu ciocolată, bomboane
cu ciocolată, dulciuri din ciocolată, batoane de
ciocolată, ciocolată cu lapte, ouă de ciocolată,
tablete de ciocolată umplute.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 08354
18/11/2022
KATERINI ATELIER S.R.L., STR.
TINERETULUI NR. 124A, JUD.
BACĂU, COMUNA MĂRGINENI,
BACĂU, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Katerini

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale, genți, genți sportive, bagaje
(genți), genți casual, genți de mână, genți pentru

sport, genți de pânză, genți de umăr, genți de
călătorie, genți de plajă, genți din piele, genți
de seară, genți de stradă, genți tip sac, genți
fabricate din pânză, genți de mână (poșete),
genți din blană sintetică, poșete mici (genți de
mână), genți și portofele din piele, borsete și
genți de purtat la brâu, genți tricotate, altele
decât cele din metale prețioase, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, curele din piele, curele
din imitație de piele, portcarduri (marochinărie),
voiaj (truse de -) (marochinărie).
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
bandane, curele (accesorii vestimentare), sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci și căciuli pentru sport, fesuri, căciuli, pălării,
pijamale, tricouri sportive fără mâneci, confecții,
lenjerie de corp, lenjerie intimă și de noapte,
eșarfe, șaluri, baticuri, baticuri de purtat la gât,
baticuri de pus pe cap, bentițe pentru cap,
bentițe de protecție pentru urechi, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), mănuși,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
sport, încălțăminte pentru drumeții, încălțăminte
de stradă, încălțăminte pentru bărbați,
încălțăminte pentru femei, încălțăminte de plajă,
încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte pentru
copii, curele pentru încălțăminte, accesorii
metalice pentru încălțăminte, curele (accesorii
vestimentare).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08355
18/11/2022
MATEMANIE, STR. NICOLAE
ONCESCU NR.1, BLOC 105
PARTER AP 4, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08356
18/11/2022
AGENTIA PENTRU
INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
PLOIESTI, BULEVARDUL
REPUBLICII NR. 12, BLOC 33 B1B2, JUDEȚ PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

MATEMANIADA
(531)

Clasificare Viena:
24.13.01; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.07;
29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
rosu, verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație și instruire, educație, divertisment
și sport, acordarea de premii în educație,
acreditare de servicii de educație, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
furnizare de pregătire, educație și îndrumare,
servicii de educație și formare profesională,
organizare de concursuri în materie de educație,
servicii de consiliere în materie de educație,
organizare de seminarii pe teme de educație,
servicii educaționale de furnizare a cursurilor
de educație, servicii de educație furnizate
prin intermediul stațiunilor turistice, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,
orientare profesională (consiliere în domeniul
educației sau formării), servicii de certificare
în educație, și anume furnizare de cursuri și
examinare, asigurare de testări și evaluări în
domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, consiliere și coaching cu privire
la carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), furnizarea de informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.
───────

TIMM 2022
(531)

Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Promovare de târguri pentru un sector
economic, servicii de publicitate, organizare
de targuri comerciale pentru intreprinderi mici
si mijlocii, organizare și realizare de târguri
comerciale, organizare de târguri comerciale
în scopuri de promovare, realizare de târguri
și expoziții virtuale online cu scop comercial
sau publicitar, organizarea de târguri în
scopuri comerciale și publicitare, organizarea și
coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, planificare și
organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08357
18/11/2022
ENOVIN WINERY SRL, STR. CUZA
VODA NR. 9, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, 100019, PRAHOVA,
ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Protetică și implanturi artificiale, aparate și
instrumente medicale și veterinare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

Enovin Echipamente
crame si fructe
(531)

Clasificare Viena:
26.03.12; 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08358
18/11/2022
GURSK MEDICA SRL, INTRAREA
VLĂSCEANU DUMITRU 18B,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

Alături de medicii stomatologi

(540)

M 2022 08359
18/11/2022
OUTSTAND SOLUTIONS SRL,
STR. GHEORGHE ŢIȚEICA, NR.
178, ET. 1, AP. 3, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

OUTSTAND SAFETY
SOLUTIONS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 10.03.01
(591) Culori revendicate:negru, alb, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aplicații software descărcabile, software,
software pentru protecția datelor cu caracter
personal și a vieții private, materiale descărcabile
pentru cursuri didactice.
35. Publicitate online, promovarea operelor de
artă ale altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, servicii de
informații comerciale furnizate online dintro bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, evaluarea cerințelor privind
personalul, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare.
39. Eliminarea
deșeurilor,
depozitarea
deșeurilor, evacuarea deșeurilor (transport),
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depozitarea deșeurilor contaminate, transportul
deșeurilor contaminate, colectare de deșeuri
menajere, colectarea de hârtie și carton pentru
reciclare, colectare de produse reciclabile
(transport).
40. Reciclarea
deșeurilor,
distrugerea
deșeurilor, incinerarea deșeurilor, gestionarea
deșeurilor periculoase, tratarea deșeurilor
periculoase, reciclarea gunoaielor și deșeurilor,
distrugerea deșeurilor și a gunoiului, sortarea
deșeurilor și a materialelor reciclabile, tratarea
deșeurilor în domeniul controlului poluării
mediului, furnizare de informații despre
reciclarea deșeurilor, reciclarea și tratamentul
gunoiului, servicii de informații, de consiliere și
de consultanță referitoare la reciclarea gunoiului
și a deșeurilor.
41. Instruire, instruire computerizată, instruire
profesională, furnizarea de instruire online,
servicii educative și de instruire, cursuri de
formare, servicii de formare cu privire la
acordarea primului ajutor.
42. Dezvoltare software, programare și
implementare, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software, servicii it
pentru protecția datelor.
45. Consiliere juridică, servicii de consultanță
juridică, consultanță în materie de securitate în
muncă.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08361
18/11/2022
ASOCIAȚIA SUPORTER CLUB
UTA, STR. CALEA AUREL VLAICU,
BLOC I-1, AP.23, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA
VLAD I.ANDA CABINET DE
PROPRIETATE, STR. PORII
NR.152, SC.III, AP. 96, JUDETUL
CLUJ, FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08360
18/11/2022
ARHIP CONSTANTIN POGURSKI,
STR. CIREȘULUI 16C, SC. 1, ET.
1, AP. 7, JUDETUL ILFOV, SAT
FUNDENI, COMUNA DOBROEȘTI,
ILFOV, ROMANIA

GURSK MEDICA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate și instrumente medicale
veterinare, protetică și implanturi artificiale.
───────

și

FOTBAL CLUB UTA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.03.01
(591) Culori revendicate:rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Rechizite de birou, papetărie, articole de
birotică, instrumente de scris şi desenat, truse,
penare şi mape pentru scris, abtibilduri, suporturi
de pahare (discuri), hârtie pentru scrisori,
steaguri, fanioane, pliante, figurine din hârtie
creponată, cartonaşe, cromolitografii, carduri
cadou, felicitări, albume, fotografii, afişe, cărţi
poştale, portrete, panouri publicitare din hârtie
şi carton, calendare, publicaţii tiparite, cărţi,
periodice, ziare şi reviste toate acestea având
legatură cu fotbalul profesionist.
18. Umbrele și parasolare, umbrele, umbrele
de soare, bagaje, articole de voiaj, borsete,
cărucioare pentru cumpărături cu roți, curele
pentru portmonee, curele pentru genți de mână,
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curele de umăr din piele, organizatoare pentru
valize, sacoșe pentru cumpărături, curele din
piele, portofele, genți, ghiozdane, portmonee,
rucsacuri, valize, huse pentru încălțăminte.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte
sport şi pentru timpul liber, şepci, mănuşi,
ghete de fotbal cu crampoane, echipamente de
fotbal ca replici ale celor purtate de jucatorii
echipei, veste pentru fotbal, tenişi, şosete,
jambiere, ghete, pantaloni şi tricouri de fotbal,
îmbrăcăminte şi încălţăminte sport, baticuri de
purtat la gât, bandane, bentiţe, egari, pelerine,
articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte sport şi
pentru timpul liber, şepci, mănuşi, îmbrăcăminte
şi încălţăminte sport, baticuri de purtat la gât,
bandane, bentiţe, egari, pelerine.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport, jocuri electronice şi jocuri video, mese
pentru fotbal de masă, imitaţii în miniatură
de echipamente de fotbal, genunchiere pentru
fotbal, mingi de fotbal, porţi de fotbal, mănuşi de
fotbal, decoraţiuni şi ornamente pentru pomul de
Crăciun, protecţii pentru picioare adaptate pentru
practicarea de sporturi.
32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
băuturi răcoritoare, aperitive, nealcoolice,
preparate pentru fabricarea băuturilor, cidru,
nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, băuturi
energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de fructe
nealcoolice, nectaruri de fructe, nealcoolice,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor.
35. Promovarea evenimentelor de fotbal
profesionist, producţie de clipuri publicitare
asociate cu fotbalul profesionist, promovarea
evenimentelor sportive în fotbal profesionist, şi
anume sub formă de planificare şi realizare
de măsuri publicitare şi realizare de măsuri
de sponsorizare, publicitate, inclusiv promoţii
de vânzare pentru produse şi servicii ale
altor persoane prin acorduri de sponsorizare şi
licenţiere în legatură cu evenimente sportive,
furnizarea de servicii de consultanţă privind
administrarea personalului pentru echipe
sportive, administrare a afacerilor pentru sportivi
profesioniști, consultanță în afaceri, consultanță
în managementul afacerilor, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale de

reclamă, de marketing și publicitare, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, printr-o rețea
de comunicații on-line pe internet, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, servicii de
editare ziare, reviste, periodice, altele decât cele
în scop publicitar, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere în materie de contracte de vânzarecumpărare de bunuri, management de afaceri
cu privire la cluburi sportive, management
promoțional
pentru personalități sportive, managementul
afacerilor pentru manifestări sportive (pentru
terți), managementul afacerilor sportivilor,
marketing de produse, marketing pe internet,
prezentare de produse și servicii (în scopuri
promoționale/publicitare), prezentare de
produse, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive international, promovare de produse și
servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu competiții
sportive, promovarea vanzarilor pentru terti,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
publicitare online, publicaţii (ziare şi reviste
cu caracter de periodice), publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii
de agenție pentru promovarea personalităților
sportive, servicii de management pentru sportivi
de performanță, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la articole
sportive.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive, organizare de evenimente sportive
în domeniul fotbalului profesionist, organizare
de evenimente, partide şi competiţii de
fotbal profesionist, pronosport pentru fotbal,
cantonamente de fotbal, producţie de filme
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legate de fotbal, organizarea de cursuri de
fotbal, producţie şi montaj de reportaje, filme,
documentare şi programe de televiziune şi radio
asociate cu fotbalul profesionist, organizare
de evenimente fotbalistice, organizarea şi
conducerea de congrese, de seminarii, de
conferinţe, simpozioane, ateliere de formare,
orientare profesională (consiliere educativa
sau de instruire), consiliere (învăţământ),
pregatire profesională (practică) (demonstraţie),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educative, publicare de texte, altele decât
cele publicitare, furnizarea de publicaţii on-line,
nedescărcabile, servicii de jocuri online (de pe
o reţea informatică), rezervare de locuri pentru
evenimente sportive publicarea şi editarea de
produse de imprimerie, şi în format electronic
(nedescarcabil), şi pe internet, organizare şi
găzduire de ceremonii de decernare de premii,
organizare şi coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, servicii ale unui club
sportiv de fotbal profesionist, productie şi
închiriere de filme, înregistrari video şi dvduri cu privire la aspecte asociate cu fotbalul
profesionist, producţie de evenimente sportive
pentru filme, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente sportive, organizare de
rezervări de bilete pentru evenimente sportive
şi alte evenimente de divertisment, rezervare,
prestata şi prin internet, on-line, prin intermediul
televiziunii şi radioului, de locaţii, bilete de intrare
şi acces, inclusiv sub formă de bilete şi acces
electronic şi sub formă de carduri magnetice,
toate acestea pentru evenimente sportive,
exploatarea instalatiilor sportive, coaching şi
training sportive (instruire).

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08363
18/11/2022
VET AKADEMOS S.R.L., SAT
CLINCENI NR. 17H, JUDETUL
ILFOV, COMUNA CLINCENI,
ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 08362
18/11/2022
LABORATOIRES DELBERT, 49
RUE ROUELLE, PARIS, FRANTA,
775015, FRANȚA
PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
ROMANIA

TIMENTIN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, medicamente.

VetAkademos New
Challanges, New Skills
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, mov, rosu,
galben, verde, portocaliu, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de
birou, marketing promoțional, campanii de
marketing, estimări pentru marketing, informații
de marketing, consultanță în marketing,
publicitate
și
marketing,
asistență
în
marketing, marketing de produse, studii de
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marketing, servicii de marketing, servicii de
marketing comercial, analiza tendințelor de
marketing, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță în publicitate și
marketing, întocmire de planuri de marketing,
servicii de agenție de marketing, furnizare
de informații de marketing, investigații privind
strategia de marketing, planificare de strategii
de marketing, efectuarea de studii de marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de concepte
de marketing, cercetarea de piață și studii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, servicii de marketing privind
motoarele de căutare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri de
marketing, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
furnizare de servicii de consiliere în marketing
pentru producători, servicii de cercetare cu
privire la publicitate și marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, promovare de produse
și servicii pentru terți, dezvoltare de campanii
promoționale, servicii de agenție de publicitate,
servicii publicitare pentru crearea identității de
brand pentru alte persoane, administrare a
afacerilor pentru cabinete veterinare, servicii
de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și de
produse medicale.
41. Servicii educative legate de profesiile
din domeniul veterinar, instruire în domeniul
medical, predare în domeniul medical, publicare
de publicații medicale, publicare de texte
medicale, servicii de instruire în domeniul
medical, consiliere în materie de pregătire
medicală, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul medical, coordonare de seminarii de
instruire pe probleme medicale, organizarea
și conducerea de workshop-uri, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente culturale în cadrul

comunităților, servicii de consiliere în materie
de educație, educație, furnizarea educației,
educație și instruire, organizare de conferințe
referitoare la educație, educație cu privire
la sănătatea fizică, informații în materie de
educație, furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, servicii de consultanță în domeniul
educației, organizare de întâlniri pe teme de
educație, furnizare de informații în materie de
educație, servicii de consultanță în materie
de educație, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare și coordonare
de demonstrații cu scop educativ, coaching
pentru viață (instruire), organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul educației, asistență
profesională individualizată (coaching), instruire
cu privire la dezvoltarea personală, organizare
de sesiuni de formare, formare privind sănătatea
și starea de bine, servicii de instruire, servicii
educaționale de sprijin, organizarea de ateliere
recreative, organizarea de ateliere de formare,
organizarea de ateliere de lucru, ateliere
organizate în scopuri educative, organizare de
ateliere și seminare, coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, organizare
și coordonare de ateliere și seminare de
autoconștientizare, organizare și coordonare
de seminarii și ateliere de lucru (instruire),
organizare de ateliere de lucru și seminarii
despre cunoașterea de sine, organizare de
ateliere de lucru și seminarii pe teme
de autocunoaștere, furnizare de cursuri de
instruire în dezvoltarea personală, servicii
de instruire prin dezvoltarea capacităților de
percepție, organizare și coordonare de cursuri
educaționale, servicii educative și de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire, furnizare de cursuri educaționale,
publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
publicare electronică de texte și materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau
de pe internet, nedescărcabile, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printro rețea globală de calculatoare, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale
personale, furnizarea de tutoriale online,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, elaborare de materiale educative,
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servicii de scriere pentru bloguri, realizare,
coordonare și organizare de seminarii.
44. Servicii veterinare, servicii veterinare
(consultanță profesională în materie de-), servicii
chirurgicale veterinare, servicii de asistență
în domeniul veterinar, furnizare de informatii
in domeniul veterinar, furnizare de informații
despre servicii veterinare, servicii de informații
veterinare oferite pe internet, servicii de
informare cu privire la produsele farmaceutice
veterinare, asistență medicală pentru animale,
îngrijire de animale de companie, servicii de
îngrijire a animalelor, consiliere cu privire la
hrănirea animalelor, consiliere cu privire la
creșterea animalelor, servicii de spitale pentru
animale de companie, servicii de consiliere cu
privire la îngrijirea animalelor de companie,
servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
animale.

faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08364
18/11/2022
CITY GAS IMPEX SRL, DRUMUL
DE CENTURA NR. 1, JUDETUL
GALATI, GALATI, 800248, GALAȚI,
ROMANIA

CITY TOUR DISCOVERY

(511)

───────

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08366
18/11/2022
ELENA JIDA, STR. JOHANN
SEBASTIAN BACH NR. 14, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020205, ROMANIA

Maison Biscoff

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,

NOROC FEST

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

(511)

M 2022 08367
18/11/2022
CESLAV CIUHRII, STR. TOAMNEI
NR. 100, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA
VASILE ADVAHOV, STR.
TOAMNEI NR. 100, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(511)

M 2022 08368
18/11/2022
RXH SHOP SRL, STR. BECLEAN
NR. 105, JUD. HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC, 535600,
HARGHITA, ROMANIA

Fit and Healthy

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08369
18/11/2022
ALEXANDRU-EMANOIL
GHERVAN, BDUL TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 33, BL. 333,
SC. D, ET. 2, AP. 9, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. ION CREANGĂ NR.
106, BL C1, ET. 4, AP. 3, CAM. 2,
JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

SENZOFIT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, lucrări de birou, servicii de
planificare a programărilor (funcţii de birou),
servicii de reamintire a programărilor (funcţii
de birou), postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), managementul afacerilor cu privire
la sportivi, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea

de eşantioane, facturare, marketing, marketing
în cadrul editării produselor software, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public ţintă, servicii
de telemarketing, optimizarea traficului site-urilor
web, indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, procesarea cuvintelor, scrierea
de texte publicitare, servicii de primire
a vizitatorilor, administrare computerizată a
înregistrărilor și dosarelor medicale, servicii de
comandă on-line în domeniul restaurantelor
cu vânzare pentru acasă și livrare, servicii
de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, antrenare (instruire),
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), academii (educaţie), servicii de
instructor personal (antrenament de fitness),
educaţie fizică, instruire practică (demonstraţii),
închirierea simulatoarelor de antrenament,
servicii de evaluare a stării fizice pentru
antrenamente, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, cursuri de corespondenţă, transfer
de know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
examinări referitoare la educaţie, servicii
educaţionale furnizate de şcoli, efectuarea
antrenamentelor de fitness, efectuarea de
excursii cu ghid, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, publicarea
cărţilor, producţia de programe radio şi de
televiziune, furnizarea facilităţilor de recreere,
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furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, organizarea şi susţinerea de
seminarii, servicii de tabere sportive, furnizarea
de facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea de
terenuri de sport, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, servicii de instruire
cu ajutorul simulatoarelor, meditaţii, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, servicii de e-sport, transfer de cunoștințe
de afaceri și know-how (training), servicii de
certificare educațională, și anume oferirea de
cursuri de formare și examinare în domeniul
educațional, cercetare în domeniul educațional,
desfășurarea de evenimente de divertisment,
organizarea și desfășurarea de evenimente
sportive.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor
de calculator, cercetare în domeniul cosmeticii,
studii clinice, programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, consultanţă în domeniul
economisirii energiei, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, proiectarea de
decoraţiuni interioare, amenajare / design
interior, găzduirea site-urilor web, proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informației, servicii de autentificare
a utilizatorilor folosind tehnologie pentru
tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (PaaS), cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, stilizare (proiectare industrială), scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, consultanţă
în proiectarea site-urilor web, scrierea de
coduri, proiectare de prototipuri, proiectare de

modele simulate pe computer, design grafic pe
computer pentru proiecții de video mapping,
dezvoltarea de jocuri de calculator și jocuri video,
informatică cuantică, servicii de programare a
calculatoarelor pentru prelucrare de date, servicii
de inginerie software pentru prelucrarea datelor.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii de
medicină alternativă, servicii de aromaterapie,
servicii
de
saloane
de
înfrumuseţare,
chiropractică, depilarea cu ceară, aranjamente
florale, implanturi de păr, coafură, închiriere
de aparate pentru coafarea părului, îngrijirea
sănătăţii, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, fizioterapie /
terapie fizică, chirurgie plastică, prepararea
reţetelor de către farmacişti, servicii de psiholog,
servicii de saună, servicii de solarii, tatuare,
servicii de telemedicină, servicii de terapie,
servicii de cosmetică, consiliere alimentară și
nutrițională, acupunctură, servicii de medicină
regenerativă, servicii de cosmetologie, servicii
de vopsire a părului.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08370
18/11/2022
TREBUIE SRL, DN22B, KM.4+270,
CORP C1, ET.1, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

TREBUIE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
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persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultura și silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08371
18/11/2022
PETCU TRAIAN-CONSTANTIN,
STR. MIRCEA CEL BATRAN NR.
152, JUD. VASLUI, BÂRLAD,
VASLUI, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
ȘOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

LA VETERINAR
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau engros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii
de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și de
produse medicale, servicii de vânzare angro
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, publicitate
referitoare la produse farmaceutice și de
imagistică in vivo, furnizare de asistență

administrativă farmaciilor, pentru gestionarea
stocurilor de medicamente, administrare de
programe și servicii de rambursare către
farmacii, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate și articole veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate veterinare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole veterinare, administrare a
afacerilor pentru cabinete veterinare, servicii
de farmacie online care vinde cu amanuntul,
servicii de vanzare cu amanuntul de preparate
farmaceutice si sanitare si de suplimente
medicale, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comercială, servicii de vanzare
cu amanuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, sanitare, produse medicale,
produse sanitare pentru uz medical, plasturi,
bandaje, dezinfectante, unguente pentru scopuri
farmaceutice, articole de imbracaminte pentru
animale, articole de incaltaminte pentru animale
si de acoperire a capului pentru animale,
hrana pentru animale, articole impotriva
parazitilor interni si externi, nisip si asternuturi
biodegradabile, lotiuni de uz farmaceutic,
balsamuri de uz medical, medicamente,
produse farmaceutice şi veterinare, suplimente
alimentare si preparate dietetice, suplimente
alimentare pentru animale, aditivi nutriționali
pentru hrana animalelor, de uz medical, agenți
de administrare sub formă de pelicule solubile
care facilitează administrarea de suplimente
alimentare, agenți de eliberare sub formă
de învelișuri de medicamente care facilitează
eliberarea suplimentelor nutritive, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, dezinfectante, instrumente
optice, de cantarit, aparate si instrumente
de masurare, de control, de prim ajutor
(salvare), aparate si instrumente medicale,
aparate medicale pentru usurarea inhalarii de
preparate farmaceutice, inhalatoare pentru uz
medicinal, cupe pentru dozarea medicamentelor,
aparate de analiza pentru uz medical, recipiente
din plastic pentru medicamente, distribuitoare
din plastic de pastile, masti si manusi sanitare,
siropuri de uz farmaceutic, organizare și
coordonare de vânzări de animale, ținere a unui
registru cu rase de animale, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu animale vii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu furaje
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu așternuturi pentru animale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu așternuturi
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu furaje pentru animale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de cosmetică pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de litieră pentru animale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse pentru animale de
companie, organizare și coordonare de vânzări,
pentru alte persoane, de animale și bovine
înregistrate și comerciale.
44. Servicii
farmaceutice,
consiliere
farmaceutică,
consulțatii
în
domeniul
farmaceutic, consultații în domeniul farmaceutic,
preparare de rețete în farmacii, prepararea
de rețete de către farmaciști, serviciile
farmaciștilor pentru prepararea rețetelor, servicii
de consiliere privind produsele farmaceutice,
consultanță și servicii de informații oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
consultanță și servicii de informații referitoare
la produse farmaceutice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
servicii de informare cu privire la industria
farmaceutică veterinară, servicii de informare
cu privire la produsele farmaceutice veterinare,
furnizare de informații referitoare la produse
farmaceutice, servicii veterinare, chirurgie
veterinară, stomatologie veterinară, servicii
chirurgicale veterinare, consultanță profesională
în materie de servicii veterinaree, servicii
de informații veterinare oferite pe internet,
furnizare de informații despre servicii veterinare,
închiriere de instrumente de medicină veterinară,
furnizare de informatii in domeniul veterinar,
servicii de asistență în domeniul veterinar,
sterilizarea animalelor, toaleta animalelor,
țesălarea animalelor, marcare de animale,
îngrijirea animalelor, curățarea animalelor,
asistență medicală pentru animale, terapie
asistată de animale, perierea animalelor de
companie, curățarea animalelor de companie,
servicii de spitalizare pentru animale, servicii

de înfrumusețare pentru animale, îngrijire de
animale de companie, servicii de tuns pentru
animale, închiriere de animale și plante,
servicii de chiropractică pentru animale, servicii
de îngrijire a animalelor, reintroducerea și
ocrotirea animalelor sălbatice, consiliere cu
privire la creșterea animalelor, consiliere cu
privire la hrănirea animalelor, servicii de
testare a performanțelor animalelor, servicii de
inventariere a animalelor sălbatice, servicii de
îngrijire a frumuseții pentru animale, servicii
de igienă și înfrumusețare pentru animale,
saloane de îngrijire pentru animale de companie,
servicii de raționalizare a alimentației pentru
animale, servicii de spitale pentru animale de
companie, servicii de îmbăiere pentru animale
de companie, servicii de fecundare in vitro
pentru animale, închiriere de animale pentru
scopuri de grădinărit, servicii de sterilizare de
animale de companie, servicii de îngrijire a
animalelor de companie, servicii de consiliere
cu privire la îngrijirea animalelor, distrugerea
animalelor dăunătoare în agricultură, horticultură
și silvicultură, tatuarea animalelor de companie
în scopuri de identificare, furnizare de informații
cu privire la creșterea animalelor, furnizare
de animale de serviciu pentru persoane cu
handicap, servicii prestate de saloane de
frumusețe pentru animale de companie, servicii
de analize de laborator în cadrul tratamentului
pentru animale, servicii de consiliere cu privire la
îngrijirea animalelor de companie, introducere de
microcipuri sub pielea animalelor de companie,
în scopul localizării și identificării.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08373
18/11/2022
FERMA NATURALA SRL, STR.
DOMNEASCA NR. 212, JUDEȚ
GALAȚI, GALATI, 800172, GALAȚI,
ROMANIA

BORŞ NATURAL ŢĂRĂNCUŢA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
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conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08374
18/11/2022
KOVATOS LAKACS SRL,
STR. SÂNTIMBRU, NR. 1,JUD.
HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

Jámbor Tehén
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere şi produse de bere, bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, bere fără alcool,
bere neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă
de cafea, bere cu conţinut caloric scăzut,
must de bere, bere amestecată cu băuturi
nealcoolice (shandy), bere neagră englezească
(porter), bere îmbogăţită cu minerale, beri
aromatizate, beri artizanale, băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must de malţ, vin de orz (bere),
băuturi nealcoolice, băuturi carbogazoase
aromatizate, apă (băuturi), apă îmbogățită cu
minerale (băuturi), băuturi funcționale pe bază
de apă, apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), apă tonică (băuturi care

nu sunt pentru uz medicinal), apă potabilă,
apă plată, apă minerală, apă carbogazoasă,
apă îmbuteliată, apă gazoasă (carbonatată),
apă minerală aromatizată, apă de izvor,
apă gazoasă (sifon), apă de masă, apă
îmbogățită nutritiv, apă potabilă distilată, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi., apă tonică, apă minerală
carbogazoasă, apă cu arome, apă potabilă
purificată, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, suc de
lămâie verde folosit la prepararea băuturilor,
siropuri și alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, siropuri
pentru pregătirea băuturilor cu arome de fructe,
suc de lămâie folosit la prepararea băuturilor,
băuturi cu gheață cu conținut de fructe, băuturi
din fructe și sucuri de fructe
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, servicii
de catering pentru săli/spații special amenajate
pentru expoziții, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii prestate de
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localurile unde se servește înghețată, servicii
în domeniul gustărilor, servicii în domeniul
gustărilor alimentare, servicii de catering pentru
fast-food cu autoservire (alimentație publică),
servicii de fast food la pachet, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulota mobilă, restaurant pentru turiști, servicii
de restaurant și bar, servicii de informare privind
restaurantele, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de catering în exterior, servicii
de catering pentru săli spații special amenajate
pentru expoziții, consiliere în domeniul culinar,
consultaţii privind reţetele de gătit, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor şi
băuturilor, furnizare de informaţii sub formă de
reţete de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente şi
băuturi destinate consumului imediat, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de consultanţă în domeniul artelor culinare,
baruri, snack-baruri, baruri de cocteiluri, servicii
ale barurilor, servicii de baruri cu narghilea,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, furnizare
de informații referitoare la baruri, sevicii de
baruri care servesc bere, furnizare de recenzii
de restaurante și baruri, servicii de baruri de
sucuri de fructe, servicii de bufet pentru barurile
de cocteiluri, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, localuri tip
snack-bar, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, închiriere de aparate de
încălzire și de răcire pentru distribuirea de
băuturi calde și reci, închiriere de aparate de
distribuție de băuturi calde și reci, cu excepția
distribuitoarelor automate, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de furnizare de
cafea pentru birouri (furnizare de băuturi),
furnizare de informații sub formă de rețete de
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, furnizare de alimente și băuturi în
internet-cafe, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi), servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 08375
18/11/2022
ARMIN-VASILE-RUSALIN
NICOARA, STR. DR. CAROL
DAVILA NR.15, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300262, TIMIȘ,
ROMANIA
OPREA I.PATRICIA DIANACABINET INDIVIDUAL MĂRCI
PRODUSE ȘI SERVICII DESENE
ȘI MODELE INDUSTRIALE,
STR. DIMITRIE GUSTI NR.4-6,
CORP 1, AP.3A, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400677, CLUJ,
ROMANIA

Armin Nicoara

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de divertisment, amuzament și
recreația persoanelor, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți, cântăreți și
muzicieni, divertisment de tipul concertelor,
divertisment radio, divertisment de televiziune,
susţinerea de concerte, concerte de muzică în
direct, concerte în direct susținute de formații
muzicale, producere de concerte muzicale,
prezentarea prestaţiilor live, prezentarea
prestaţiilor muzicale live, prezentare de
concerte, concerte muzicale pentru radio și
televiziune, compunerea de melodii, servicii
de compoziţie muzicală, producţia de muzică,
servicii de studiouri de înregistrare, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
furnizarea de filme, nedescărcabile, realizarea,
organizarea, coordonarea şi susţinerea de
concerte, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de concerte, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), planificarea
de petreceri (divertisment), servicii de rezervare
a angajamentelor pentru artiști interpreți,
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), servicii de orchestra,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică și divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, rezervarea locurilor pentru
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concerte și spectacole, rezervare de bilete
la concerte, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), prezentarea spectacolelor de
varietate, închirierea echipamentelor audio,
servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, servicii de studiouri de
film, regizarea de filme, alta decât filmele
publicitare, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, microfilmare, dublări, servicii
de karaoke, servicii de discoteci, cluburi
și localuri de noapte (divertisment), servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, organizarea de competiţii
(divertisment), producţia de programe radio şi
de televiziune, furnizarea facilităţilor de recreere,
închiriere de săli de concerte, închirierea
de decoruri pentru spectacole sau scenă,
închirierea de înregistrări sonore, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video / închirierea camerelor de
filmat, editarea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, fotografie, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, educaţie, furnizarea
de instruire, activităţi sportive şi culturale,
prezentarea operelor de artă vizuale, literare
sau muzicale publicului, în scop cultural sau
educațional.

(210)
(151)
(732)

───────

(531)

(540)

M 2022 08376
18/11/2022
UNIVERSITATEA DE MEDICINA
SI FARMACIE GRIGORE T. POPA
DIN IASI, STR. UNIVERSITĂŢII NR.
16, JUDEȚ IAȘI, IASI, 700115, IAȘI,
ROMANIA

CEME ADVANCED
RESEARCH - DEVELOPMENT
CENTER IN EXPERIMENTAL
MEDICINE " PROF.
OSTIN C. MUNGIU"
Clasificare Viena:
26.01.01; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:verde (Pantone
3305C), maro (Pantone 465C), negru
(Pantone Black C)
(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 analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08377
18/11/2022
CAMARASAN IOAN P.F.A. ,
STR. TARPIULUI NR. 9, JUDEȚ
BISTRIȚA NĂSĂUD, BISTRITA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

Miresme
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu (Hex #FF0000),
alb (Hex #FFFFFF), galben (Hex
#EFD242)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Miere.

de comerț (vânzare en gros sau en detail,
inclusiv online prin intermediul unui website
specializat) şi regruparea în avantajul terţilor
de produse aparate şi instalaţii din sfera
energiei regenerabile, însemnând, fără a
se limita la, panouri solare termice (care
produc apă caldă menajera), panouri solare
fotovoltaice (care transformă radiaţia solară în
energie electrică), acumulatori și sisteme de
stocare a energiei electrice, stații de încărcare
pentru vehicule electrice, obiecte de iluminat
ecologice (becuri led, becuri economice, becuri
alimentate cu panouri fotovoltaice, dispozitive
de producere a energiei electrice sau termice
din surse ecologice (solare, eoliene, acvatice),
echipamente generatoare de căldură din surse
regenerabile (pompe de caldura), sisteme
hvac (încălzire, ventilație și aer condiționat)
(exceptând transportul lor), servicii de agenții
de import și export, furnizare de asistență
pentru înființarea unei afaceri în sistem de
franciză, servicii de asistență administrativă și
prelucrare de date, servicii de asistență în afaceri
privind înființarea și operarea de francize, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08378
18/11/2022
BOGDAN CIOC, STR. RABAT,
NR. 15, ET. MANSARDA, AP.
4, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

SOLERI solar systems
(531)

Clasificare Viena:
26.11.06; 01.03.12; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii

(540)
(511)

M 2022 08379
18/11/2022
CLAUDIA-ȘTEFANIA PUICAN,
STR. ARMONIEI NR.25, CORP
A, ET.6, AP.29, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300291, TIMIȘ,
ROMANIA
OPREA I.PATRICIA DIANACABINET INDIVIDUAL MĂRCI
PRODUSE ȘI SERVICII, DESENE
ȘI MODELE INDUSTRIALE,
STR. DIMITRIE GUSTI NR.4-6,
CORP 1, AP.3A, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400677, CLUJ,
ROMANIA

CLAUDIA PUICAN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de divertisment, amuzament și
recreația persoanelor, servicii de divertisment
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prestate de artiștii interpreți, cântăreți și
muzicieni, divertisment de tipul concertelor,
divertisment radio, divertisment de televiziune,
susţinerea de concerte, concerte de muzică în
direct, concerte în direct susținute de formații
muzicale, producere de concerte muzicale,
prezentarea prestaţiilor live, prezentarea
prestaţiilor muzicale live, prezentare de
concerte, concerte muzicale pentru radio și
televiziune, compunerea de melodii, servicii
de compoziţie muzicală, producţia de muzică,
servicii de studiouri de înregistrare, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
furnizarea de filme, nedescărcabile, realizarea,
organizarea, coordonarea şi susţinerea de
concerte, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de concerte, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), planificarea
de petreceri (divertisment), servicii de rezervare
a angajamentelor pentru artiști interpreți,
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), servicii de orchestra,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică și divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, rezervarea locurilor pentru
concerte și spectacole, rezervare de bilete
la concerte, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), prezentarea spectacolelor de
varietate, închirierea echipamentelor audio,
servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, servicii de studiouri de
film, regizarea de filme, alta decât filmele
publicitare, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, microfilmare, dublări, servicii
de karaoke, servicii de discoteci, cluburi
și localuri de noapte (divertisment), servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, organizarea de competiţii
(divertisment), producţia de programe radio şi
de televiziune, furnizarea facilităţilor de recreere,
închiriere de săli de concerte, închirierea
de decoruri pentru spectacole sau scenă,
închirierea de înregistrări sonore, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video / închirierea camerelor de
filmat, editarea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, fotografie, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, educaţie, furnizarea
de instruire, activităţi sportive şi culturale,
prezentarea operelor de artă vizuale, literare

sau muzicale publicului, în scop cultural sau
educațional.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08380
18/11/2022
LAURENTIU - EUGEN MÂȚĂ,
STR.SG. NITU VASILE, NR. 42, BL.
2, SC. 1, ET. 2, AP. 12, SECTOR 4,
ROMANIA
CRISTIAN - VICTOR CHIVU,
STR.SG. MAJ. DUMITRU
SAMOILA, NR. 1, BL. 124, SC.
1, ET. 1, AP. 12, SECTOR 4,
ROMANIA

CUBANO

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de asigurare de hrană și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08381
18/11/2022
UNIVERSITATEA DE MEDICINA
SI FARMACIE GRIGORE T. POPA
DIN IASI, STR. UNIVERSITĂŢII,
NR. 16, JUDET IASI, IASI, 700115,
IAȘI, ROMANIA

CEMEX - INFINITE
SOLUTIONS
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(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.21; 26.01.06; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.08
(591) Culori revendicate:verde (Pantone
3305C), auriu (Pantone 465C), negru
(Pantone Black C)
(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 analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 08382
18/11/2022
WOWSTEP CONCEPT S.R.L.,
STR. POPA LAZAR, NR. 10, ET.
M+POD, AP. M7, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021586, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, AP. 1,
JUDET CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

WOWSTEP

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Mașini de cusut, robot aspirator, imprimante
3d, pixuri pentru imprimare 3d, dispozitive
pentru curăţarea acetilenei, dozatoare de benzi
adezive (maşini), benzi adezive pentru scripeţi,
pompe de aerare pentru acvarii, aparate pentru
aerarea băuturilor, aparate pentru aerarea
apei, aerocondensatoare, motoare aeronautice,
motoare de avion, agitatoare, utilaje agricole,
elevatoare agricole, unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, condensatoare de aer,

dispozitive cu pernă de aer pentru deplasarea
încărcăturilor, pompe de aer (instalaţii de
garaj), maşini pentru aspirarea aerului, aerografe
pentru aplicarea culorii, alternatoare, lagăre
antifricţiune pentru maşini / rulmenţi anti-frecare
pentru maşini, dispozitive anti-poluare pentru
motoare, plăci (componente ale maşinilor) /
plăci de zăvorâre, aparate de sudură cu arc
electric, aparate de tăiere cu arc electric, osii
pentru maşini, inele cu bile pentru rulmenţi,
rulmenţi cu bile, prese cu coş, lagăre de
rulmenţi pentru maşini, rulmenţi (componente
ale maşinilor), rulmenţi pentru arborii de
transmisie, bătătoare electrice, maşini de batere,
pompe de bere, burdufuri (componente ale
maşinilor), transportoare cu bandă, benzi pentru
transportatoare, curele pentru maşini, curele
pentru motoare, maşini de îndoit, maşini
pentru prepararea băuturilor, electromecanice,
dinamuri bicicletă, maşini pentru asamblarea
bicicletelor, dispozitive de legare a fânului /
dispozitive pentru strângerea fânului, maşini
pentru prepararea bitumului, maşini pentru
ascuţirea lamelor (şlefuire) / maşini de şlefuit,
portcuţite (componente ale maşinilor), lame
(componente ale maşinilor), mixere, electrice,
pentru uz casnic, suflante pentru compresia,
evacuarea şi transportul gazelor, suflante pentru
compresia, aspirarea şi transportul cerealelor /
vânturătoare pentru compresia, aspirarea şi
transportul cerealelor / suflante sau vânturătoare
pentru compresia, aspirarea şi transportul
cerealelor, suflante, bobine pentru războaiele
de ţesut / mosoare pentru războaiele de ţesut,
tuburi de cazan (componente ale maşinilor),
aparate şi maşini pentru legătorie utilizate în
scopuri industriale, maşini de umplut sticle,
maşini de spălat sticle, maşini de astupat
sticle, maşini de capsulat sticle, maşini de
sigilat sticle, cutii pentru matriţe (tipărire),
maşini de împletit, garnituri de frână, altele
decât cele pentru vehicule, saboţi de frână,
alţii decât cei pentru vehicule, segmente de
frână, altele decât cele pentru vehicule, plăcuţe
de frână, altele decât cele pentru vehicule,
maşini de tăiat pâinea, maşini pentru preparare
berii, perii (componente ale maşinilor), perii,
acţionate electric (componente ale maşinilor),
perii pentru aspiratoare, buldozere, maşini
pentru unt, calandru / mangal, arbori cu
came pentru motoarele vehiculelor, vinciuri, perii
de carbon (electricitate), alimentatoare pentru
carburatoare, carburatoare, garnitură de cardă
(componente ale maşinilor de cardat), maşini
de cardat, maşini şi aparate pentru şamponarea
covoarelor, electrice, cartuşe pentru maşinile
de filtrare, convertoare catalitice, instalaţii
centralizate de curăţire cu vacuum, maşini
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centrifuge / centrifuge (maşini), concasoare
centrifugale, pompe centrifuge, lame pentru
tocătoarele staţionare, fierăstraie cu lanţ, maşini
electromecanice pentru industria chimică, dălţi
pentru maşini, mandrine (componente ale
maşinilor), agitatoare, maşini de ţigarete pentru
scopuri industriale, site de cenuşă (maşini),
clapete de reţinere (componente ale maşinilor),
maşini şi aparate pentru curăţare, electrice,
dispozitive de curăţare cu abur, foarfeci de
tăiat (maşini), ambreiaje, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, maşini pentru tăierea
cărbunelui, râşniţe de cafea, altele decât cele
acţionate manual, maşini de spălat acţionate
cu monede, motoare cu aer comprimat,
maşini cu aer comprimat, pompe cu aer
comprimat, pistoale cu aer comprimat pentru
extrudarea masticurilor, compresoare (maşini),
compresoare
pentru
frigidere,
betoniere
(maşini), instalaţii de condensare, biele pentru
maşini, motoare, cabluri de comandă pentru
maşini, motoare, mecanisme de comandă
pentru maşini, motoare, elemente de comandă
hidraulice pentru maşini, motoare, elemente de
comandă pneumatice pentru maşini, motoare,
convertoare pentru lucrări din oţel, transportoare
(maşini), maşini pentru producerea cablurilor,
cuplaje, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, capote metalice (componente ale
maşinilor) / apărătoare (componente ale
maşinilor) / capace de protecţie (componente ale
maşinilor), macarale (dispozitive de ridicare şi
avansare), arbori cotiţi, cartere pentru maşini,
motoare, manivele (componente ale maşinilor),
separatoare de cremă / lapte, concasoare pentru
bucătărie, electrice, concasoare, cultivatoare
(maşini), generatoare de curent, dispozitive
pentru tragerea draperiilor, acţionate electric,
freze (maşini), maşini de tăiat, arzătoare
de tăiat, acţionate cu gaz, chiulase de
cilindru pentru motoare, cilindri pentru maşini,
cilindri pentru motoare, maşini de lapte,
maşini de cârpit, dezaerator pentru apa
de alimentare, degresoare (maşini), macarale
derrick, maşini de decupat şi filetat /
maşini de filetat piuliţe, maşini de ştanţat,
excavatoare cu lingură (maşini), maşini de
spălat vase, dezintegratoare, excavatoare de
şanţuri (pluguri), maşini de divizat, sisteme
de deschidere a uşilor, hidraulice, sisteme
de deschidere a uşilor, pneumatice, sisteme
de închidere a uşilor, electrice, sisteme de
deschidere a uşilor, electrice, sisteme de
închidere a uşilor, hidraulice, sisteme de
închidere a uşilor, pneumatice, maşini de
drenare, dispozitive pentru extragerea berii
sub presiune, maşini de trefilat, mandrine de
găurit (componente ale maşinilor), capete de

găurit (componente ale maşinilor), bormaşini,
flori de burghiu (componente ale maşinilor),
instalaţii de foraj, flotante sau neflotante,
motoare de acţionare, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, lanţuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
tobe (componente ale maşinilor), instalaţii
de evacuare a prafului pentru curăţenie,
instalaţii de îndepărtare a prafului pentru
curăţenie, maşini de vopsit, perii dinam, curele
dinam, dinamuri, maşini pentru terasamente,
ejectoare, electrozi pentru maşinile de sudat,
maşini de galvanizare, aparate de ridicare,
curele de ridicare / centuri pentru greutăţi,
lanţuri de ridicare (componente ale maşinilor),
aparate de acţionare a elevatoarelor / aparate
de acţionare a ascensoarelor, elevatoare
(ascensoare), maşini de embosare, generatoare
de curent în caz de urgenţă, socluri pentru
motoare, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, motoare pentru vehiculele cu pernă
de aer, motoare pentru ambarcaţiuni, motoare
hidraulice, maşini de gravat, excavatoare,
colector de evacuare pentru motoare, ţevi
de evacuare pentru motoare, rezervoare de
expansiune (componente ale maşinilor), curele
de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale maşinilor), aparate de alimentare pentru
cazanele cu motor, maşini de umplere, filtrepresă, maşini de filtrare, filtre pentru curăţarea
aerului de răcire, pentru motoare, filtre ca
şi componente ale maşinilor sau motoarelor,
mașini de finisare, fitinguri pentru cazanele cu
motor, maşină de descărnare, mori de măcinat
făina, drumuri de fum pentru cazanele cu motor,
volante de maşină, prese de furaj, maşini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, suflante de
forjă, maşini de turnătorie, roţi de cuplaj, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de ondulare, prese de fructe, electrice, pentru
uz casnic, economizoare de combustibil pentru
motoare, aparate de conversie a combustibilului
pentru motoarele cu combustie internă, pompe
de distribuţie a combustibilului pentru staţiile
de service, maşini de galvanizare, lămpi de
sudură cu gaz, cutii de viteze, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, mecanisme (de
acţionare) pentru războaie de ţesut, mecanisme
(de acţionare), altele decât cele pentru
vehiculele terestre, generatoare de energie
electrică, maşini pentru prelucrarea sticlei,
diamante pentru tăiat geamuri (componente
ale maşinilor), bujii incandescente pentru
motoare diesel, pistoale de lipit, electrice,
maşini pentru decorticarea cerealelor / maşini
pentru decorticarea grânelor / maşini pentru
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decorticarea cerealelor şi grânelor, separatoare
de cereale, ancore automate cu patru
braţe pentru uz naval, răzătoare pentru
legume, inele pentru ungere (componente
ale maşinilor), cutii de unsoare (componente
ale maşinilor), maşini de şlefuit, pietre
de şlefuit (componente ale maşinilor) /
discuri de ascuţit, (componente ale maşinilor),
ghidaje pentru maşini, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente
ale maşinilor), ciocane pneumatice, ciocane
electrice, maşini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acţionate
manual, echipamente de manipulare pentru
încărcare şi descărcare, maşini de manipulare,
automate (manipulatoare), bare de suspensie
(componente ale maşinilor), grape, maşini de
recoltat / maşini de cosit şi secerat, echipamente
de transport (minerit) / extractoare pentru
mine, schimbătoare de căldură (componente
ale maşinilor), maşini de tivit, aparate de
spălat cu înaltă presiune, mecanisme de
ridicat, dispozitive de prindere pentru maşinileunelte, buncăre de alimentare (descărcare
mecanică), războaie pentru ţeserea ciorapilor,
carcase (componente ale maşinilor), dispozitive
de aprindere pentru motoarele cu combustie
internă, magneţi de aprindere, incubatoare
pentru ouă, roboţi industriali, injectoare pentru
motoare, aparate de aplicare a cernelii pentru
maşinile de tipărit, maşini de călcat, cricuri
(maşini), cricuri pneumatice, motoare cu reacţie,
altele decât pentru vehiculele terestre, îmbinări
(componente ale motorului) / îmbinări etanşe
(componente ale motorului), carcase pentru
lagăre (componente ale maşinilor), lagăre
(componente ale maşinilor), manşe de comandă
ca şi componente ale maşinilor, altele decât
pentru aparatele de joc, extractoare de
suc, electrice, demaroare cu pedală pentru
motociclete, aparate pentru bucătărie, electrice*,
aparate de tocat pentru bucătărie, electrice,
maşini de frământare, maşini de tricotat, cuţite
(componente ale maşinilor), cuţite, electrice,
cuţite pentru maşinile de cosit, maşini de
etichetat, maşini pentru confecţionat dantelă,
calapoade pentru pantofi (componente ale
maşinilor), strunguri (maşini-unelte), maşini de
tuns iarba, maşini de tăiat articolele din
piele, maşini pentru prelucrarea articolelor din
piele, aparate de ridicare, lifturi, altele decât
teleschiurile, sisteme mecanizate de alimentare
a animalelor, rampe de încărcare, fusuri
pentru războiul de ţesut, războaie de ţesut,
pompe de lubrifiere, lubrifianţi (componente
ale maşinilor), maşini-unelte, matriţe utilizate
la tipărire, maşini de tocat carne, maşini
pentru prelucrarea metalelor, aparate de muls,

maşini de frezat, mori (maşini), mori pentru
uz casnic, altele decât cele acţionate, manual,
pietre de moară, sfredele pentru minerit, maşini
pentru mineralizarea apei potabile, maşini pentru
exploatarea minelor, malaxoare (maşini), maşini
de amestecat, maşini de scobit / maşini de
decojit, cultivatoare motorizate, motoare pentru
ambarcaţiuni, motoare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, motoare, electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de formare, matriţe (componente ale maşinilor),
scări rulante (escalatoare) / escalatoare, benzi
rulante / trotuare mobile, captatoare şi colectoare
de noroi (maşini), amortizoare pentru motoare /
amortizoare de zgomot pentru motoare, ciocane
de cuie, electric / cleşti de scos cuie, electrice,
troliu de ridicat plase (pescuit), cleşti de
crestat (maşini-unelte), maşini pentru rafinarea
petrolului, maşini de tratare a minereului, maşini
de împachetare, maşini de ambalare, maşini
de vopsit, maşini pentru prelucrarea hârtiei
(tipărire), platforme plutitoare de producție,
stocare și exploatare (fpso), maşini de fabricat
hârtie, maşini de lustruit parchetul cu ceară,
electrice, maşini pentru fabricarea pastelor
făinoase, electrice, pedale de acţionare pentru
maşinile de cusut, maşini de decojit, râşniţe
de piper, altele decât cele acţionate manual,
curăţitoare pentru ţevi, segmenţi de piston /
inele de piston, pistoane pentru cilindri, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
maşinilor), maşini de rabotare, pluguri, brăzdare,
maşini şi aparate de lustruit (electrice), roţi ale
olarilor, ciocane mecanice, prese (maşini pentru
scopuri industriale), reductoare de presiune
(componente ale maşinilor), regulatoare de
presiune (componente ale maşinilor), supape
de presiune (componente ale maşinilor), cilindrii
de tipărire, maşini de tipărit cu utilizare pe
foi de tablă, forme de tipar, maşini de tipărit,
prese de tipar, role de tipar pentru maşini,
maşini pentru prelucrarea materialelor plastice,
mecanisme de propulsie, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, maşini de compactare,
scripeţi *, scripeţi (componente ale maşinilor),
pulverizatoare (maşini) / atomizoare (maşini) /
maşini de pulverizat, diagrame pentru pompe,
pompe (componente ale maşinilor, motoarelor),
pompe (maşini), pompe pentru instalaţiile de
încălzire, pompe pentru înot contra curentului,
poansoane pentru maşinile de perforat, maşini
de perforat, cricuri cu cremalieră, maşini de
strângere pentru rachetele de tenis, radiatoare
(de răcire) pentru motoare, maşini pentru
montarea şinelor, maşini pentru construcţia de
căi ferate, elevatoare pentru vagoanele de cale
ferată, greble pentru maşini de greblat, maşini
de greblat, maiuri (maşini), bătătoare (maşini),
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secerători, maşini de secerat şi legat, maşini de
secerat şi treierat, reductoare, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, aparate de bobinat,
mecanice, tambure, mecanice, pentru furtunuri
flexibile, bobine (componente ale maşinilor),
regulatoare (componente ale maşinilor), maşini
de clătit, maşini de nituit, maşini de măturat
străzile, autopropulsate, maşini pentru realizarea
drumurilor / maşini pentru construirea de
drumuri, poduri rulante, rulmenţi cu bile, cilindrii
pentru laminoare, laminoare, prese de imprimat
rotative, prese rotative cu abur, portabile, pentru
ţesături, şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la maşinile de construcţii,
şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la aparatele şi maşinile
de încărcare-descărcare, şenile de cauciuc ca şi
componente ale tractoarelor pe şenile la maşinile
agricole, şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la maşinile miniere, şenile
de cauciuc ca şi componente ale tractoarelor pe
şenile la plugurile de zăpadă, maşini de satinat,
maşini pentru fabricarea cârnaţilor, fierăstraie
cu masă (componente ale maşinilor), lame de
fierăstrău (componente ale maşinilor), fierăstraie
(maşini), maşini de colectare a pietrei de cazan,
foarfeci, electrice, şurubelniţe, electrice, maşini
de sigilat pentru scopuri industriale, aparate
electrice pentru sigilarea materialelor plastice
(împachetare), rulmenţi cu lubrifiere automată,
pompe de combustibil autoreglabile, pulverizator
deşeuri, maşini de cusut, cuplaje de arbori
(maşini), maşini de ascuţit, presar de balotat,
maşini de tuns pentru animale / maşini de
tuns părul pentru animale, foarfeci, electrice,
arcuri-amortizoare de şocuri (componente ale
maşinilor) / pistoane, amortizor (componente
ale maşinilor) / pistoane plonjor, aparate de
lustruit pantofii, electrice, lopeţi, mecanice,
mărunţitoare (maşini) pentru uz industrial,
suveici (componente ale maşinilor), site (maşini
de sitat sau componente ale maşinilor), instalaţii
de cernere, maşini de cernere, maşini de tăiat la
dimensiune pentru uz industrial, unelte de ascuţit
marginile schiurilor, sănii portcuţite (componente
ale maşinilor), glisoare pentru maşinile de
tricotat / sănii pentru maşinile de tricotat, prese
de netezit, pluguri de zăpadă, aparate de lipit, cu
gaz / aparate de sudat, cu gaz, arzătoare de lipit,
cu gaz, ciocane de lipit, cu gaz, aparate de lipit,
electrice, ciocane de lipit, electrice, lămpi de lipit,
maşini de sortat pentru industrie, semănătoare
(maşini), bujii pentru motoarele cu combustie
internă, regulatoare de viteză pentru maşini,
motoare, uscătoare rotative (neîncălzite), maşini
rotative, roţi de tors, maşini de filat, pulverizator
de vopsit, arcuri (componente ale maşinilor),
separatoare de tulpini (maşini), maşini de

ştanţat, suporturi pentru maşini, demaroare
pentru motoare, statoare (componente ale
maşinilor), condensatoare de abur (componente
ale maşinilor), separatoare de abur/ulei, motoare
cu abur, separatoare de abur, cazane cu
abur, cilindrii compactori / cilindrii compactori
pentru pământ, plăci stereotip, maşini de
cusut, maşini de prelucrare a pietrei, şişcorniţe
(paie tocate) / tocătoare de paie, presetupe
de etanşare (componente ale maşinilor),
aspiratoare medicale pentru scopuri industriale,
ventuze pentru aparatele de muls / ventuze
de fixare pe ugere pentru aparatele de muls,
duze de aspirare pentru aspiratoare, maşini
pentru fabricarea zahărului, compresoare de
supraalimentare, supraîncălzitoare, maşini de
matriţare, mese pentru maşini, tambure pentru
maşinile de brodat, robinete (componente ale
maşinilor, motoarelor) / robineţi (componente
ale maşinilor, motoarelor), maşini de gudronare,
maşini de întindere/ întoarcere a fânului,
maşini pentru industria textilă, lancie termică
(maşini), maşini de filetat, maşini de treierat,
freze de pământ pentru scopuri agricole,
ciocane de forjare, desfăcătoare de conserve,
electrice / deschizătoare de conserve, electrice,
maşini pentru prelucrarea tutunului, unelte
(componente ale maşinilor), convertizoare de
cuplu, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, arbori de transmisie, alţii decât
cei pentru vehiculele terestre, lanţuri de
transmisie, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mecanisme de transmisie, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, transmisii
pentru maşini, transportoare pneumatice, maşini
de debavurat / aparate de prelucrare /
aparate de prelucrare prin aşchiere, maşini
de îndreptat (centrat), tuburi transportoare
pneumatice / tuburi transportoare, pneumatice,
turbine hidraulice, turbine, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, turbocompresoare,
pluguri de îndepărtare a gazonului, timpane
(componente ale preselor de tipar), maşini
de cules litere (tipărire), maşini de cules
litere (fotoculegere), maşini de turnat litere,
prese tipografice, maşini tipografice, articulaţii
universale (articulaţii cardanice), pompe de vid
(maşini), accesorii pentru aspiratoare pentru
diseminarea parfumurilor şi dezinfectanţilor,
furtunuri pentru aspiratoare, aspiratoare, saci
pentru aspiratoare, supape (componente ale
maşinilor), spiralizatoare de legume, electrice,
automate pentru vânzarea de produse, pompe
de distribuție a hidrogenului pentru stațiile de
benzină, maşini industriale de imprimare cu jet
de cerneală, mopuri cu aburi, costume robotice
exoscheletice, altele decât cele pentru scopuri
medicale, macarale mobile, vibratoare (maşini)
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pentru uz industrial, aparate de vulcanizare,
aparate de spălat, maşini de spălat (rufe),
instalaţii de spălat pentru vehicule / instalaţii
pentru spălarea vehiculelor, unităţi de eliminare
a deşeurilor / unităţi de eliminare a gunoiului,
maşini de compactare a deşeurilor / maşini
de compactare a gunoiului, recuperatoare
pneumatice pentru decantarea uleiul uzat,
încălzitoare de apă (ca şi componente ale
maşinilor), separatoare de apă / robinete de
drenaj, maşini şi aparate pentru lustruirea
cu ceară, electrice, maşini de plivit, maşini
de sudat, electrice, aparate de sudură
electrice, roţi de maşini, mecanisme cu roţi
dinţate, teluri, electrice, pentru uz casnic,
maşini de spălat albe / maşini de spălat
colorate, vinciuri, turbine eoline, deschizători
pentru ferestre, electrice, închizători pentru
ferestre, electrice, deschizători pentru ferestre,
hidraulice, închizători pentru ferestre, hidraulice,
deschizători pentru ferestre, pneumatice,
închizători pentru ferestre, pneumatice, prese
de vin, vânturători, maşini de prelucrat lemnul,
maşini de ambalat, maşini de spălat rufe
cu stoarcere, feliatoare de brânză, electrice,
decojitoare de legume, electrice, elevatoare
pentru cereale, mașini de spălat rufe cu uscător
încorporat, dispozitive portabile de spălare
cu ultrasunete pentru rufe, feliatoare electrice
de legume, tocatoare electrice de legume,
mașini de generare a gazului prin electroliză,
aspiratoare staționare fără contact, bioreactoare
pentru fabricarea produselor biofarmaceutice,
actuatoare liniare pneumatice sau hidraulice,
altele decât pentru vehicule terestre, mașini
pentru aplicarea apretului, bioimprimante 3d,
imprimante laser portabile, roboți de uz casnic cu
aplicații de inteligență artificială, pentru curățenie
și spălarea rufelor.
8. Epilator ipl, mașini de tuns pentru animale,
ustensile abrazive (ustensile de mână), tesle
(unelte), ustensile agricole, acţionate manual,
ustensile abrazive (ustensile de mână), furci
agricole (unelte de mână), pompe de aer,
acţionate manual, filiere rotunde, burghie (unelte
de mână), sule, topoare, dispozitive de întindere
a benzilor metalice (unelte de mână), baionete,
maşini de tuns barba, menghine de banc
(ustensile de mână), cosoare, tăişuri pentru
uneltele aşchietoare (componente ale uneltelor
de mână), tăişuri pentru uneltele aşchietoare
(unelte de mână), ustensile pentru ascuţirea
lamelor, lame pentru rindele, lame (unelte de
mână), cuţite (arme), foarfeci pentru marginile de
gazon, maşini de găurit, bomfaiere, cuţite pentru
deschis cutiile, unelte pentru împletit (unelte de
mână), fiare pentru marcare, burghie de mână,
cuţite de altoit, sfredel de mână pentru dulgherie,

foarfeci pentru vite, dălţi de călăfătuit, dornuri
de perforat (unelte de mână), cuţite ceramice,
feliatoare de brânză, neelectrice, dălţi, satâre
fiind cuţite, menghine de mână pentru tâmplari
sau arămari, securi, fiare de ondulat, răngi,
cleşti pentru ondulare, pensete pentru cuticule /
cleşti pentru cuticule, tacâmuri*, bare de tăiat
(unelte de mână), cuţite*, unelte pentru tăiat
(unelte de mână), pumnale, ustensile pentru
decantarea lichidelor (unelte de mână), aparate
de epilat, electrice şi neelectrice, aparate pentru
distrugerea paraziţilor de plante, acţionate
manual, ştanţe (unelte de mână) / clupe (unelte
de mână) / cuţite pentru filete (unelte de
mână), săpătoare (unelte de mână), săpătoare
de şanţuri (unelte de mână), cuţitoaie, suporturi
de burghie (unelte de mână), aparate pentru
perforarea urechilor, maiuri pentru pământ
(unelte de mână), unelte aşchietoare (unelte
de mână), feliatoare pentru ouă, neelectrice,
imprimatoare în relief (unelte de mână), pietre
de polizor abrazive, pile abrazive, plăci abrazive,
ace pentru gravură, expandoare (unelte de
mână), piese de extensie pentru suporturile
burghielor de filetat, ondulatoare pentru gene,
cuţite pentru potcovari, pile (tools), aparate
de lustruit unghiile, electrice sau neelectrice /
bureţi de şlefuit pentru unghii, electrici sau
neelectrici, vătraie, burdufuri pentru şeminee
(unelte de mână), patenţi (unelte de mână) /
cleşti de tras sârma (unelte de mână), plăci de
păr, oale de turnare (unelte de mână), cadre
pentru fierăstraiele de mână, dispozitive de cules
fructele (unelte de mână), tăietoare de fructe,
curăţitoare de fructe, ciocane cu capul rotund
(unelte de mână), unelte pentru împâslire (unelte
de mână), unelte pentru grădină, acţionate
manual, sfredele (unelte de mână), diamante
pentru tăiat geamuri (componente ale uneltelor
de mână), fiare de gofrare, dălţi (unelte
de mână), unelte pentru altoire (unelte de
mână), unelte de gravat (unelte de mână),
pietre de şlefuit (unelte de mână) / pietre
de polizor (unelte de mână), pistoale (unelte
de mână), pistoale, acţionate manual, pentru
extrudarea masticurilor, meliţe (unelte de mână),
coase hainault, maşini de tuns părul de uz
personal, electrice sau neelectrice, maşini de
tuns părul pentru animale (ustensile de mână),
maşini de împletit părul, electrice, pensete
pentru îndepărtarea părului, ciocane (unelte de
mână), burghie de mână, acţionate manual,
unelte de mână, acţionate manual, ustensile
de mână pentru ondularea părului, pompe de
mână *, mânere pentru uneltele de mână,
acţionate manual, harpoane, harpoane pentru
pescuit, securi, lame de bisturiu (dălţi), săpăligi
(unelte de mână), bărzi / securi pentru cioplit,
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burghie de perforare (componente ale uneltelor
de mână), cuţite pentru cercuri (unelte de
mână), cuţite de vânătoare, dălţi pentru gheaţă,
pulverizatoare insecticid (unelte de mână) /
atomizoare insecticid (unelte de mână) / sprayuri insecticid (unelte de mână), fiare (unelte
de mână neelectrice), fierăstraie mecanice,
răzătoare mandoline pentru bucătărie, gheare
pentru carne, instrumente sterile pentru piercing,
aparate cu laser pentru îndepărtarea părului,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
ciocan de urgenţă, mânere pentru cuţite, cuţite*,
polonice (unelte de mână), calapoade (unelte
de mână pentru cizmari), foarfeci pentru gazon
(ustensile de mână), curele pentru ascuţit din
piele, leviere, cricuri de ridicat, acţionate manual,
unelte pentru marcarea animalelor / unelte
pentru marcarea vitelor, macete, ciocane de
lemn (ustensile de mână), seturi de manichiură,
seturi de manichiură, electrice, cavile de matisit,
ciocane pentru zidari, sape late, freze (unelte
de mână), cuţite de mărunţit / cuţite de
descărnat / satâre fiind cuțite pentru carne,
cutii şablon pentru tăiere la unghi (unelte
de mână), colectoare pentru monede, mojare
pentru sfărâmare (unelte de mână), dălţi pentru
scobituri, fiare pentru rindeluire, ciocane de
scos cuiele, acţionate manual / cleşti de scos
cuiele, acţionaţi manual, răngi pentru scos cuie
(unelte de mână), dornuri de găurit, cleşti
pentru unghii, pile de unghii, pile de unghii,
electrice, unghiere, electrice sau neelectrice,
pile ac, pistoale pentru etanşare neelectrice,
poansoane cu numere, desfăcătoare de stridii,
cuţite de paletă, cuţite de sculptat (unelte de
mână), cuţite de decojit, seturi de pedichiură,
bricege, unelte de perforare (unelte de mână),
târnăcoape, ciocane de abataj / buciarde, sape
(unelte de mână), perforatoare tip ac, cleşti,
cuţite pentru pizza, neelectrice, cuţite de rindea,
rindele, patenţi, fiare de polizat (unelte pentru
lustruit) / unelte de fier pentru lustruit, fiare
de capsulare (unelte de mână), foarfeci pentru
curăţare de crengi / foarfeci de grădină, foarfeci
pentru pomi, cuţite de altoit, boxuri pentru pumn,
cleşti de perforat (unelte de mână), perforatoare
(unelte de mână), instrumente pentru perforarea
biletelor, rindele de fălţuit, greble (unelte de
mână), pisăloage (unelte de mână) / pisăloage
pentru sfărâmat (unelte de mână), maiuri (unelte
de mână), raşpele (unelte de mână), dispozitive
cu clichet (unelte de mână), curele de ascuţit
briciul, casete pentru briciuri/lame de ras, lame
de ras, aparate de ras, electrice sau neelectrice,
doze pentru alezor, alezoare, nituitoare (unelte
de mână), ciocane de nituit (unelte de mână),
săbii, greble pentru nisip, lame de fierăstrău
(componente ale uneltelor de mână), suporturi

pentru fierăstraie, fierăstraie (unelte de mână),
cuţite pentru solzi, foarfeci*, raclete (unelte
de mână), raclete pentru schiuri, unelte de
răzuit (unelte de mână), şurubelniţe, neelectrice,
dălţi pentru sculptori, inele pentru coase, pietre
pentru coase / pietre de ascuţit, mânere pentru
coase, coase, pietre pentru şlefuit, oţeluri de
ascuţit / oţeluri pentru cuţite, instrumente de
ascuţit, truse de bărbierit, lame de foarfecă,
foarfeci mecanice (ustensile de mână), foarfeci
de tuns, lopeţi (unelte de mână), seceri, arme
de mână, altele decât armele de foc, veselă
de argint (cuţite, furculiţe şi linguri), instrumente
de ascuţit marginile schiurilor, acţionate manual,
instrumente şi unelte pentru jupuirea animalelor,
baroase, cazmale (unelte de mână), chei de
buloane (unelte de mână) / chei de piuliţe
(unelte de mână), spatule (unelte de mână),
spatule pentru utilizare de către artişti, linguri*,
rigle (unelte de mână), unelte de ştanţare
(unelte de mână) / ştanţe (unelte de mână),
bastoane de amestecare pentru amestecarea
vopselei, ciocane pentru piatră, instrumente de
şlefuit, teci pentru săbii, săbii, seringi pentru
pulverizarea insecticidelor ,tacâmuri (cuţite,
furculiţe şi linguri) / articole pentru masă (cuţite,
furculiţe şi linguri), furculiţe de masă, cuţite
de masă, furculiţe şi linguri de plastic, cuţite
de masă, furculiţe şi linguri pentru bebeluşi,
chei tubulare de tip t, freze de înfiletare
(unelte de mână), ace de tatuat, aparate
pentru tatuat, extractoare de buruieni (unelte de
mână), desfăcătoare de conserve, neelectrice /
deschizătoare de conserve, neelectrice, curele
pentru unelte (suporturi), foarfeci de tăiat crengi,
făraşe (grădinărit), făraşe de grădină, bastoane /
bâte / bastoane pentru poliţişti, cuţite de tăiat
ţevi (unelte de mână), instrumente de tăiat ţevi,
pensete, feliatoare de legume, acționate manual/
mărunţitoare de legume, acționate manual, cuţite
pentru friptură, furculițe pentru friptură, cuţite
de legume, tocătoare de legume, spiralizatoare
de legume, acţionate manual, decojitoare de
legume, acţionate manual, menghine, furci
pentru plivit (unelte de mână), suporturi pentru
barele de ascuţit, foarfeci mari de grădină
(foarfeci), dispozitive de tăiat folia de pe dop
la sticla de vin, acţionate manual, dezizolatoare
pentru sârmă (unelte de mână), dispozitive
de întindere pentru sârma metalică (unelte
de mână), cuțite multifuncționale, dispozitive
manuale de desprins boabele de porumb de pe
știulete, feliatoare manuale de fructe, roboți de
bucătărie manuali.
9. Dispozitive de monitorizare a bebeluși,
dispozitive video de monitorizare a bebelușilor
(baby monitor), hrănitor automat câini, cântare
pentru bebeluși, videoproiectoare, stylus,
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cameră web, alcool tester (etiloteste), camere
supraveghere, amplificator semnal wireless,
cameră auto dvr, termometre, higrometre,
stații meteo, termostat ambient pentru centrala
termică, adaptor bluetooth, tensiometru, cablu
alimentare pentru cameră supraveghere, spliter
switch, adaptor vga, adaptor lan, adaptor sata,
splitter hdmi, convertor vga hdmi, sisteme
de supraveghere video, boxe, microfoane
lavalieră, ochelari protecție calculator, căști pc,
radio cu ceas wake up, rame foto digitale,
selfie stick-uri, microfoane pc, microfoane de
studio, boxe portabile, căști antifoane copii,
ochelari 3d, abace, accelerometre, acumulatori,
electrici, hidrometre pentru acid, acidimetre
pentru baterii, alarme acustice / alarme
sonore, cabluri acustice, cuplaje acustice,
actinometre, adaptoare electrice, maşini de
adunat, antene, aerometre, aparate de analiză
a aerului, sonerii de alarmă, electrice, alarme*,
alcoolmetre, alidade, altimetre, ampermetre,
amplificatoare, tuburi de amplificare / supape
de amplificare, anemometre, (film de) desene
animate, baterii anodice / baterii de înaltă
tensiune, anozi, roboţi telefonici, ochelari antiorbire, dispozitive anti-interferenţă (electricitate),
sisteme de avertizare anti-furt, anticatozi,
apertometre (optică), corpuri de iluminat
(electricitate), mănuşi din azbest pentru protecţia
împotriva accidentelor, îmbrăcăminte din azbest
pentru protecţia împotriva incendiilor, ecrane
de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatura didactică audiovizuală,
bancomate (atm), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane) / balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare de
baie, baterii, electrice, pentru vehicule /
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
de aprindere, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii /
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii / cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbracăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,

calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare
pentru utilizare în laborator, rigle gradate
pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate) / reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente pentru
verificarea francării / instrumente pentru
verificarea, timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up / aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor / articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru
calculator,
componente
software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
consensatoare (capacitoare) / capacitoare,
conductoare, electrice, brăţări inteligente
(instrumente de măsurare), conexiuni pentru
liniile electrice, conectori (electricitate), lentile
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de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare /
aparate de măsură, cuploare (echipament de
procesare a datelor), cuploare, electrice /
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator) / cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, diafragme
(acoustică), diafragme pentru aparate ştiinţifice,
diafragme (fotografie), maşini de dictare dictating
machines, aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat /
tuburi, electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei / aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru
câini, sonerii electrice pentru uşi, dozatoare /
dozimetre, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
uscătoare pentru fotografii / stative pentru
fotografii, instrumente de măsurat pentru
croitorie, stative de uscare (fotografie), aparate
de uscare pentru tipăriturile fotografice, conducte
(electricitate), dvd playere, dinamometre, dopuri
de urechi pentru scufundători, aparate pentru
editarea filmelor cinematografice, ceasornice cu
nisip (clepsidre), dispozitive pentru iluminarea
ouălor, tuburi de protecţie pentru cablurile de
electricitate, materiale pentru reţelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), şine electrificate

pentru montarea spoturilor, garduri electrificate,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanţă a macazurilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanţă a semnalelor,
bobine electromagnetice, pixuri electronice
(unităţi de afişare vizuală), agende electronice,
traducătoare electronice de buzunar, etichete
electronice pentru produse, panouri informative
cu afişaj electronic, publicaţii electronice,
descărcabile, cititoare de cărţi electronice, zgărzi
electronice pentru dresarea animalelor, sisteme
electronice de control al accesului pentru uşile
cu interblocare, unităţi de efecte electrice şi
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare utilizate în laborator, cabluri
cu fibră optică, aparate pentru tăierea filmelor,
filme, expuse, filtre pentru măştile respiratorii,
filtre pentru utilizare în fotografie, filtre
pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică ,frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare /
etuve pentru utilizare în laboratoare, mobilier
special conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil / contoare de benzină,
gazometre (instrumente de măsurare), aparate
de măsurare, aparate de satinare pentru
tipăriturile fotografice, centuri cu greutăţi pentru
scafandri, căști pentru comunicare la distanță,
senzori de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la ridicat
greutăți, dispozitive de semnalizare pentru
mânat vitele, videoproiectoare, chei criptografice
descărcabile pentru primit și cheltuit cripto active,
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portofele electronice descărcabile, terminale
pentru carduri de credit, paşapoarte biometrice/
paşapoarte electronice, cărţi de identitate
biometrice, sisteme de poziţionare globală (gps),
mănuşi de protecţie împotriva accidentelor,
mănuşi pentru scafandri, mănuşi de protecţie
împotriva razelor x de uz industrial, ochelari de
protecţie pentru sporturi, grilaje pentru baterii,
dicţionare electronice portabile, kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, casete pentru
curăţarea capului (de înregistrare), căşti de
protecţie pentru sporturi, căşti de radio, aparate
pentru reglarea căldurii, aparate heliografice,
dispozitive de marcare a tivului, aparate de înaltă
frecvenţă, suporturi pentru bobine electrice,
holograme, difuzoare sirenă, roboţi umanoizi
cu inteligenţă artificială pentru utilizare în
cercetare științifică, hidrometre, higrometre, fire
de identificare pentru cablurile electrice, mantale
de identificare pentru cablurile electrice, carduri
de identitate, magnetice, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă /
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente) / carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale / automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice) / stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare, ,nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (led), balasturi
pentru iluminat, paratrăsnete / eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare

de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (irm), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri / busole marine, sonde marine
de adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre / instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule / înregistratoare
de kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile / celulare / telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri / suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri / ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice / lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru uşi,
periscoape, cutii petri, discuri de pick-up /
discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pincenez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
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planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere
media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, balanţe de precizie, conectori pentru
indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate, plăci
de circuite imprimate, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele*, prisme (optică),
sonde pentru scopuri ştiinţifice, procesoare
(unităţi centrale de procesare) / unităţi
centrale de procesare (procesoare), ecrane
de proiecţie, aparate de proiecţie, dispozitive
de protecţie împotriva accidentelor pentru uz
personal, dispozitive de protecţie împotriva
razelor x, nu cele pentru scopuri medicale,
costume de protecţie pentru aviatori, căşti de
protecţie, măşti de protecţie, nu pentru scopuri
medicale, căşti de protecţie pentru sporturi,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor / telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă*, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (oled), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice (qled),
pipete pentru măsurare, altele decât de uz

medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadable, torțe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
și nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului sub
formă de căști de protecție, rezistenţe, electrice,
măşti de protectie respiratorie pentru purificarea
aerului, măşti de respiraţie, altele decât cele
pentru respiraţia artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), simulatoare
pentru învăţarea tehnicilor de resuscitare,
retorte, suporturi pentru retorte, contoare de
rotaţie, reostate, căşti (toci) pentru echitaţie,
măsurătoare pentru inele, indicatoare rutiere,
luminoase sau mecanice, baghete indicatoare
pentru aflarea surselor de apă, rigle (instrumente
de măsurare), linii (instrumente de măsurare),
zaharometre, plase de siguranţă / plase
de salvare, prelate de protecţie, centuri de
siguranţă, altele decât cele pentru scaune de
vehicule şi echipamente sport, salinometre,
aparate de navigaţie prin satelit, detectoare
de semnale de satelit, sateliţi pentru scopuri
ştiinţifice, cântare, cântare analizoare de
greutate, scanere (echipamente de procesare
a datelor), diafragme (fotografie), diafragme
pentru fotogravură, calibre pentru şuruburile
cu filet, dispozitive de securitate de tip
token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc / lunete telescopice
pentru
armele
de
foc,
sonerii
de
semnalizare, lămpi de semnalizare, panouri
de semnalizare, luminoase sau mecanice,
fluiere de semnalizare, geamanduri de
semnalizare, semnale, luminoase sau mecanice,
indicatoare mecanice, indicatoare, luminoase,
simulatoare pentru conducerea şi controlul
vehiculelor, sirene, huse pentru laptopuri,
calibre culisante, proiectoare de diapozitive /
aparate cu proiecţie prin transparenţă,
rigle de calcul, aparate pentru măsurarea
unghiurilor de înclinare / clinometre / indicatori
de pantă / inclinometre, inele inteligente,
ochelari inteligenţi,telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, detectoare de fum, tuburi cu oxigen,
baterii solare, panouri solare pentru producerea
de energie electrică, căşti pentru sudori,
valve solenoid (comutatoare electromagnetice),
sonare, suporturi de înregistrare audio, benzi
de înregistrare audio, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de înregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, instrumente
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de localizare a sunetului, linii de sondaj,
aparate şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie, cutii
de distribuţie (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă det (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboţi de învăţare, protecţii pentru dinţi*,
aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice / tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului,
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi
de
transmisie
(telecomunicaţii),

plăci transparente (fotografie) / diapozitive
(fotografie), transpondere, triode, trepiede
pentru aparatele de fotografiat, urinometre,
unităţi flash usb, manometru de vid, tuburi de
vid (radio), variometre, radiouri pentru vehicule,
triunghiuri de avertizare a avarierii vehiculului,
verniere, aparate de înregistrare video, casete
video, casete cu jocuri video, ecrane video,
telefoane video, monitoare video pentru
bebeluşi, casete video, vizoare, fotografice, căşti
de realitate virtuală, viscozimetre, viziere pentru
căşti, regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduribascule, cântare, instrumente şi aparate de
cântărire, greutăţi, alarme cu fluier, conuri de
vânt pentru indicarea direcţiei vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măşti
de protecţie pentru muncitori, suporturi de
odihnă pentru încheieturile mâinilor pentru
utilizare la calculator, tuburi cu raze x, nu
cele pentru scopuri medicale, aparate cu raze
x, nu cele pentru scopuri medicale, filme
radiologice (cu raze x), expuse, fotografii
cu raze x, altele decât cele pentru scopuri
medicale, aparate şi echipamente de producere
a razelor x, altele decât cele pentru uz
medical, huburi de automatizare domestică,
huburi pentru case inteligente, seturi de date,
înregistrate sau descărcabile, aparate de afișaj
în câmpul vizual, pentru vehicule, difuzoare
inteligente, dispozitive de blocare biometrice,
bile extinctoare, difuzoare purtabile, dispozitive
portabile de măsurare a prafului ultrafin,
telefoane inteligente pliabile, lanterne pentru
telefoane inteligente, scanere 3d, difuzoare sub
formă de straturi subțiri, microfoane cu difuzor
fără fir, scanere (aparate) pentru diagnosticarea
autovehiculelor, costume haptice, altele decât
de uz medical, inele luminoase de selfie
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
telefoane mobile, protecții de ecran pentru
telefoane mobile, semnale (luminoase) de
avertizare, semnale (luminoase) de siguranță,
suporturi inelare pentru telefoane mobile,
suporturi inelare pentru telefoane mobile, seturi
de căști cu microfon, seturi de căști cu microfon
pentru jocuri video, programe de calculator
descărcabile pentru tranzacții cu criptomonede
folosind tehnologie blockchain, aparate de
electroliză pentru laborator, generatoare de gaz
pentru calibrare, aparate de testare a laptelui
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matern, altele decât pentru uz medical sau
veterinar, încărcătoare portabile, amplificatoare
pentru servomotoare, dispozitive electronice
de control pentru servomotoare, computere
cuantice, controlere de interfață digitală pentru
instrumente muzicale cu rol de interfețe audio,
bioreactoare de laborator, bioreactoare de
cultură celulară pentru cercetare științifică,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile și
telefoane mobile inteligente, suporturi pentru
telefon în interiorul autovehiculului, dispozitive
de afișare montate pe cap, imprimante portabile
fără fir pentru laptopuri și dispozitive mobile,
ochelari de corectare a daltonismului, carcase
pentru lentile de contact încorporând funcții de
curățare cu ultrasunete, airbaguri de siguranță
pentru protecție la căzături, căști neuronale,
altele decât pentru scopuri medicale, difuzoare
portabile, etiloteste, suporturi cu funcție de
răcire pentru laptopuri, ventilatoare pentru răcire
la interiorul computerelor, pedale de chitară,
pentru efecte, softuri descărcabile ca dispozitive
medicale (samd), scaune de evacuare, covorașe
de bord pentru susținerea telefoanelor mobile și
telefoanelor inteligente, dispozitive de comandă
și control pentru servomotoare, măști de praf
cu funcție de purificare a aerului, actuatoare
electrice, actuatoare electrice liniare.
10. Aparat aerosoli, pompe de sân, tensiometru,
aparat auditiv, centuri abdominale postnatale,
centuri abdominale gravide, orteze ghenunchi,
saltele antiescară, cameră endoscop, centuri
abdominale, corsete abdominale, comprese
abdominale, aparate pentru tratarea acneei,
ace de acupunctură, instrumente electrice de
acupunctură, dozatoare de aerosoli pentru
scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, tărgi
pentru ambulanţă, aparate de anestezie, măşti
de anestezie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, brăţări
anti-greaţă, brăţări anti-reumatism, inele antireumatism, aparate pentru testarea adn şi
arn utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru regenerarea celulelor stem utilizate
în scopuri medicale, branţuri supinătoare
pentru încălţăminte, fotolii de uz medical sau
stomatologic, dinţi artificiali, maxilare artificiale,
membre artificiale, piele artificială pentru
scopuri chirurgicale, aparate pentru respiraţie
artificială, sâni artificiali, ochi artificiali, tetine
pentru hrănire pentru bebeluşi / suzete pentru
hrănirea bebeluşilor, pistoale de hrănire de
uz veterinar / seringi de administrare de uz
veterinar, bandaje ortopedice pentru articulaţii/

bandaje ortopedice pentru articulații, bandaje,
elastice, tăviţe renale pentru scopuri medicale,
ploşti, paturi cu vibraţii, paturi special concepute
pentru scopuri medicale, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri
medicale, implanturi biodegradabile de fixare
a oaselor, pături, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale,
brăţări pentru scopuri medicale, stimulatoare
cerebrale, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, canule, truse
pentru instrumente utilizate de medici, truse
dotate cu instrumente medicale, cleşti pentru
castrare, catguturi, catetere, saltele pentru
naştere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze / seturi de
dinţi artificiali, aparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, dializoare, irigatoare pentru
spălături interne, tuburi de drenaj pentru scopuri
medicale, cearşafuri pentru bolnavi, sticle cu
picurător pentru scopuri medicale, picurătoare
pentru scopuri medicale, tetine pentru bebeluşi /
suzete pentru bebeluşi, cornete acustice, pense
auriculare, dopuri pentru urechi (dispozitive
de protecţie a urechii), ciorapi elastici pentru
scopuri chirurgicale, electrocardiografe, electrozi
pentru uz medical, camere de endoscopie pentru
scopuri medicale, aparate pentru clismă de
uz medical, aparate pentru masajul estetic,
biberoane / sticle pentru bebeluşi, supape pentru
biberoane,tetine pentru biberoane, filtre pentru
razele ultraviolete, pentru scopuri medicale,
dispozitive de protecţie pentru deget utilizate
în scopuri medicale, forcepsuri, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
centuri galvanice pentru scopuri medicale,
tetine pentru biberoane, filtre pentru razele
ultraviolete, pentru scopuri medicale, apărătoare
de degete pentru scopuri medicale, forcepsuri,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
18/11/2022-20/11/2022

medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
gastroscoape, mănuşi pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru masaj, hemocitometre, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru
urechi, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale /
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi,
inhalatoare,
injectoare
pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare
pentru pacienţi/ elevatoare pentru ridicarea
pacienţilor, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
bisturie pentru scopuri chirurgicale, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală /
proteze intraoculare (lentile) pentru implantare
chirurgicală, piepteni pentru îndepărtarea
păduchilor, păpuşi gonflabile (păpuşi pentru
sex), aparate de rezonanţă magnetică (irm)
pentru scopuri medicale, măşti utilizate de
către personalul medical, aparate de masaj,
centuri pentru gravide, aparate şi instrumente
medicale, fire-ghid medicale, cupe menstruale,
aparate de microdermabraziune, oglinzi pentru
stomatologi, oglinzi pentru chirurgi, aspiratoare
nazale, ace pentru scopuri medicale, aparate
pentru vite utilizate în obstetrică, aparate
utilizate în obstetrică, mese de operaţie,
cheratometre, oftalmometre, oftalmoscoape,
aparate ortodontice, benzi de cauciuc
ortodontice, centuri ortopedice, încălţăminte
ortopedică, tălpi ortopedice, articole ortopedice,
pernuţe pentru prevenirea escarelor pe corpul
pacienţilor, pesare, aparate pentru exerciţii
fizice de uz medical, aparate de fizioterapie,
pivoţi pentru dinţii artificiali, feşe gipsate pentru
scopuri ortopedice, pisoare portabile, sonde
pentru scopuri medicale, dispozitive de protecţie
împotriva razelor x, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale, aparate
radiologice pentru scopuri medicale, monitoare
radiologice pentru scopuri medicale, aparate
de radioterapie, tuburi de radium pentru
scopuri medicale, recipiente pentru aplicarea
medicamentelor, respiratoare pentru respiraţia
artificială, măşti respiratorii pentru respiraţia

artificială, aparate de resuscitare, fierăstraie
pentru scopuri chirurgicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe (bandaje
de susţinere), perne soporifice pentru insomnie,
sfigmotensiometre / aparate pentru măsurarea
tensiunii
arteriale
/
sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, atele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă, brancarde,
cu roţi / tărgi, cu roţi, suporturi pentru
platfus, sonde chirurgicale, bureţi chirugicali,
aparate şi instrumente chirurgicale, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, bandaje suspensoare, ace
de sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de
testare pentru scopuri medicale / aparate
utilizate în analizele medicale, pungi termice
utilizate în acordarea primului ajutor, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, fire de sutură, chirurgicale,
amortizoare pentru cârje, separatoare de degete
pentru scopuri ortopedice, tomografe pentru
scopuri medicale, raclete pentru curăţarea
limbii, apăsătoare de limbă, aparate de
tracţiune pentru scopuri medicale, aparate
pentru tratarea surzeniei, trocare, suspensoare /
bandaje herniare, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, centuri ombilicale,
sonde uretrale, seringi uretrale, ploşti ca
vase, aparate şi instrumente urologice, seringi
uterine, seringi vaginale, vaporizatoare pentru
scopuri medicale, aparate şi instrumente
veterinare, aparate de vibromasaj, cadre
pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/ cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare/ camere
de inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, benzi de kinesiologie, aparate
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medicale de răcire pentru tratarea insolațiilor,
aparate de răcire medicale pentru utilizare
în hipotermie terapeutică, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti
cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de
apă pentru scopuri medicale, cadre de mers
cu roţi pentru facilitarea mobilităţii, aparate
cu raze x pentru scopuri medicale, fotografii
cu raze x pentru scopuri medicale, tuburi
cu raze x pentru scopuri medicale, aparate
şi echipamente de producere a razelor x,
pentru scopuri medicale, concentratoare de
oxigen pentru uz medical, bandaje pentru
susținere, cască cu terapie laser pentru tratarea
calviției, măști de unică folosință încălzite cu
abur, pentru scopuri terapeutice, plasturi de
unică folosință încălziți cu abur, pentru scopuri
terapeutice, implanturi contraceptive, dispozitive
intrauterine, dispozitive de monitorizare pentru
diabetici, audiometre, costume haptice pentru
scopuri medicale, aparate de testare a
laptelui matern, pentru scopuri medicale, tuburi
capilare de uz medical, cristale pentru scopuri
terapeutice, stenturi acoperite cu substanțe
medicamentoase, pentru tromboze, bețișoare
auriculare portabile cu funcție endoscopică,
pistoale de masaj electrice, căști neuronale
pentru scopuri medicale, măști sanitare, măști
sanitare reutilizabile din tifon, aparate de
tratament facial estetic cu ultrasunete, linguri
pentru pacienti cu tremor.
11. Aparat spumă lapte, benzi cu led, paravane
pentru cabine de dus, lanterne de cap,
lămpi de birou, capace de wc cu reducție
pentru copii, filtre de apă, purificatoare
de aer, generatoare de ozon (instalații),
dezumidificatoare, becuri smart, aparat de
vidat, sterilizatoare biberon, încălzitoare biberon,
uscătoare pentru rufe, arzătoare cu acetilenă,
generatoare de acetilenă, torţe cu acetilenă,
aparate de odorizare a aerului, aparate de răcire
a aerului, preîncălzitoare de aer, uscătoare cu
aer, instalaţii de filtrare a aerului, aparate de
aer condiţionat pentru vehicule, supape de aer
pentru instalaţiile de încălzire cu abur, aparate
şi maşini de purificare a aerului, sterilizatoare de
aer, friteuze cu aer, instalaţii de aer condiţionat,
aparate de aer condiţionat, arzătoare de alcool,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat) / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), duze anti-stropire
pentru robinete, aparate de filtrare pentru acvarii,
încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru acvarii,
lămpi cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit /
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii

pentru baie / instalaţii sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate de
prăjit pâinea / prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri / maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice / răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare / cuve
de răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice,
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii de
încălzire prin pardoseală, umidificatoare, mașini
electrice de făcut lapte de soia, capsule de
cafea, goale, pentru aparate electrice de cafea,
distribuitoare electrice de băuturi, tuburi de
descărcare, pentru iluminat, electrice, aparate
de dezinfectare, aparate de dezinfectare pentru
scopuri medicale, coloane de distilare, aparate
de distilare *, lanterne pentru scufundare,
emiţătoare pentru irigaţii cu picurare (fitinguri
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pentru irigaţii), aparate de uscare, aparate
de uscare pentru nutreţ şi furaj / aparate
de uscare pentru furaj, aparate şi instalaţii
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive / ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru
apa potabilă, şeminee, domestice, fitinguri,
formate, pentru cuptoare / fitinguri formate
pentru cuptoare, torţe, coşuri de faclă pentru
utilizare în industria petrolieră, drumuri de fum
pentru cazanele de încălzire, instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare / cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz) / epuratoare(componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap /
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă) / instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale / pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi

reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice ,mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator,
lămpi de laborator, carcase pentru lămpi /
cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile / cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente (led),
instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun /
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile / lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii
de răcire a laptelui, lămpi pentru mineri,
robinete pentru ţevile de apă / robineţi pentru
ţevile de apă, lumini pentru motociclet, aparate
de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
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refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare*, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, paturi pentru bronzat,
robinete pentru ţevi şi conducte / robineţi pentru
ţevi şi conducte, robinete* / robineţi*, ventile
termostatice (componente ale instalaţiilor de
încălzire), prăjitoare de tutun, vase de toaletă,
scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă) / closete cu apă, lanterne
electrice / lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, cabine pentru băi turceşti, portabile,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, pisoare ca obiecte sanitare,
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru
vehicule (aer condiţionat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei / dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de

irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare, aparate de dezinfectare
pentru distribuția de soluții în țevile de apă ale
instalațiilor sanitare, membrane pentru unități de
osmoză inversă, unități de filtrare cu membrană
pentru aparate de tratare a apei, filtre pentru
aparate de filtrare a apei, membrane pentru
aparate de filtrare a apei, filtre cu membrană de
osmoză inversă pentru tratarea apei, chiuvete
de bucătărie cu blat încorporat, mașini de
cafea cu purificator de apă încorporat, bețișoare
luminoase cu baterii, unități de osmoză inversă,
vase electrice pentru prepararea înghețatei,
vase de gătit electrice, aparate de absorbție
pentru generarea gazului, aparate cu membrană
pentru generarea gazului.
12. Cărucioare pentru bebeluși, scaune auto,
avioane, vehicule aeriene, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), vehicule cu pernă
de aer, airbag-uri (dispozitive de siguranţă
pentru automobile), aeronave, dirijabile / baloane
dirijabile, ambulanţe, avioane amfibii, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule* / dispozitive contra
orbirii pentru vehicule*, lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, vehicule blindate,
scrumiere pentru automobile, capote de
automobile, şasiuri de automobile, anvelope de
automobile, caroserii de automobile, vehicule
subacvatice autonome pentru cercetările pe
fundul mării, fusuri de osie, osii pentru
vehicule, saci adaptaţi pentru cărucioare,
contragreutăţi pentru roţile vehiculului, benzi
pentru butucii de roată, barje, coşuri adaptate
pentru biciclete, burdufuri pentru autobuzele
articulate, cricuri de bicicletă, lanţuri de
bicicletă, ghidoane de bicicletă, anvelope de
bicicletă, frâne de bicicletă, apărătoare de
noroi pentru bicicletă, manivele de bicicletă,
motoare de bicicletă, pedale de bicicletă,
roţi de bicicletă, şei de bicicletă, cadre
de bicicletă, sonerii de bicicletă, remorci
pentru bicicletă, cărucioare pentru animale
de companie, camioane dotate cu funcție de
macara, drone de livrare, elicoptere de mici
dimensiuni, comandate de la distanță, pentru
obținere de imagini, giroplan, elicoptere, scutere
cu autobalans, scutere electrice cu autobalans,
monocicluri cu autobalans, clipsuri pentru capota
vehiculelor /clipsuri pentru capota vehiculelor,
anvelope pentru utilaje de deszăpezire, clopote
de scufundare, suporturi de pahare pentru
vehicule, biciclete, biciclete electrice, căngi
pentru ambarcaţiuni, ambarcaţiuni, caroserii
de vehicule, boghiuri pentru vagoanele de
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care ferată, garnituri de frână pentru vehicule,
saboţi de frână pentru vehicule, segmenţi de
frână pentru vehicule, plăcuţe de frână pentru
autovehicule, discuri de frână pentru vehicule,
frâne pentru vehicule, amortizoare pentru
materialele rulante feroviare, bări de protecţie
pentru automobile, aparate şi instalaţii de
transport pe cablu, chesoane (vehicule), drone
aparate de filmat / drone aparate de fotografiat,
maşini de camping / case mobile, canoe,
capace pentru rezervoarele de combustibil ale
vehiculelor, rulote, cabine pentru instalaţiile de
transport pe cablu, maşini / autoturisme /
automobile, cărucioare de transport*, carcase
pentru anvelopele pneumatice/ carcase pentru
anvelopele pneumatice, rotile pentru cărucioare
(vehicule) / rotile pentru cărucioarele de
transport (vehicule), vagonete de transportat
oala de turnare / cărucioare de transportat
oala de turnare,, telescaune, brichete pentru
automobile, circuite hidraulice pentru vehicule,
drone civile, cărucioare de curăţenie, tacheţi
(nautică), clipsuri adaptate pentru fixarea
pieselor auto în caroserie, ambraiaje pentru
vehiculele terestre, betoniere, biele pentru
vehiculele terestre, altele decât componentele
motoarelor, cuplaje pentru vehiculele terestre,
huse pentru volanul vehiculului, cartere pentru
componentele vehiculelor terestre, altele decât
pentru motoare, gruie pentru ambarcaţiuni,
triciclete pentru livrări / tricicluri de transport,
vagoane-restaurant, mecanisme de decuplare
pentru ambarcaţiuni, uşi pentru vehicule,
dragi (ambarcaţiuni), protecţii pentru roţile de
bicicletă, maşini fără şofer (maşini autonome)/
mașini autonome, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, lanţuri de acţionare pentru
vehiculele terestre, scaune de catapultare pentru
aeronave, lagăre de motor pentru vehiculele
terestre, motoare pentru vehiculele terestre,
tranchete (din cauciuc) pentru nave, feriboturi,
cărucioare de pescuit, bandaje pentru roţile
de cale ferată, saci de iarnă adaptaţi pentru
cărucioare / saci de iarnă adaptaţi pentru
cărucioarele de copii, saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioare / saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioarele de copii, elevatoare cu
furcă, roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre,
funiculare, coşuri de fum pentru nave, coşuri
de fum pentru locomotive, cutii de viteze pentru
vehiculele terestre, mecanisme de acţionare
pentru vehiculele terestre, angrenaje pentru
biciclete, maşinuţe de golf (vehicule), cărucioare
de manipulare, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ştergătoare de faruri, capote pentru
motoarele vehiculelor, capote pentru vehicule,
claxoane pentru vehicule, cărucioare pentru
furtun, baloane cu aer cald, capace pentru

butucul roţii, butuci pentru roţile vehiculului,
butuci pentru roţile de bicicletă, hidroavioane,
pasarele înclinate pentru ambarcaţiuni, motoare
cu reacţie pentru vehiculele terestre, sănii,
şalupe, locomotive, autocamioane / camioane,
piuliţe pentru roţile vehiculului, portbagaje
pentru vehicule, plase de portbagaj pentru
vehicule, catarge pentru ambarcaţiuni, vehicule
militare de transport, drone militare, roţi
de cărucioare miniere, vagonete de mină,
scutere de mobilitate, mopeduri, autobuze,
autocare, scutere, automobile de curse,
cricuri de motocicletă, şei de motocicletă,
lanţuri de motocicletă, cadre de motocicletă,
ghidoane de motocicletă, motoare de
motocicletă, motociclete, motoare, electrice,
pentru vehiculele terestre, apărătoare de noroi,
dispozitive antiderapante pentru anvelopele
vehiculelor, vâsle, padele pentru canoe, coşuri
adaptate pentru biciclete, coşuri adaptate pentru
motociclete, paraşute, pontoane, hublouri,
cărucioare pentru copii, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, pompe pentru
anvelopele de bicletă, trotinete (vehicule), huse
pentru cărucioarele de copii, copertine pentru
cărucioarele de copii, plase împotriva ţânţarilor
adaptate pentru cărucioarele de copii, cărucioare
de copii, cuplaje de căle ferată, vagoane
de cale ferată, oglinzi retrovizoare, angrenaje
reductoare pentru vehiculele terestre, vehicule
frigorifice, vagoane frigorifice de cale ferată,
vehicule cu comandă de la distanţă, altele decât
jucăriile, vehicule pentru cercetări subacvatice
acţionate de la distanţă, truse de scule pentru
repararea camerelor de aer, sănii de salvare,
alarme de marşarier pentru vehicule, jante
pentru roţi de bicicletă, jante pentru roţi de
vehicule, maşini robotizate, carucioare tip cuşcă
cu role, material rulant pentru căile ferate
funiculare, material rulant pentru căile ferate,
furcheţi / dame (de ramă), camioane pentru
transportul gunoiului, cârme, huse pentru şeile
bicletelor, huse pentru şeile motocicletelor, genţi
de şa adaptate pentru biciclete, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, elice
pentru ambarcaţiuni, elice, elice (propulsoare)
pentru nave, vâsle / rame, hidroavioane, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, coci de nave, nave,
amortizoare de şocuri cu arc pentru vehicule,
amortizoare de şocuri pentru automobile,
cărucioare de cumpărături, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maşini, teleschiuri,
cuşete de dormit pentru vehicule, cuşete
de dormit, sănii (vehicule), sănii cu motor,
anvelope solide pentru roţile vehiculului, vehicule
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spaţiale, huse pentru roata de rezervă /
huse pentru anvelope de rezervă, vergi de
navă, spiţe pentru anvelope crampoane pentru
anvelope, spoilere pentru vehicule, cleme de
spiţe pentru roţi, spiţe pentru roţile de bicicletă,
maşini sport, autocisterne pentru stropit,
transmisii de comandă pentru nave, volane
pentru vehicule, parasolare adaptate pentru
automobile, amortizoare suspensie pentru
vehicule, obloane ridicătoare (componente ale
vehiculelor de teren) / hayoane acţionate
electric (componente ale vehiculelor de teren),
teleferice (telecabine) / cabine de funicular,
camioane basculante, vagonete basculante,
coaste de lemn (cadre) pentru nave, bene
basculante pentru autocamioane / bene
basculante pentru camioane, dispozitive de
basculare (componente ale vagoanelor de cale
ferată), convertizoare ale cuplului de torsiune
pentru vehiculele terestre, bare de torsiune
pentru vehicule, autocamioane de tractare /
autocamioane de depanare pentru transport,
tractoare, sisteme de tractare pentru vehicule,
remorci (vehicule), remorci pentru transportarea
bicicletelor, tramvaie, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, mecanisme de transmisie
pentru vehiculele terestre, benzi de rulare pentru
vehicule (tip tractor) / benzi de rulare pentru
vehicule (role şenile), benzi de rulare pentru
reşaparea anvelopelor, triciclete, drezine de
mână, anvelope fără cameră pentru biciclete,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
camere de aer pentru anvelopele de bicicletă,
turbine pentru vehiculele terestre, cărucioare cu
două roţi / cărucioare de bagaje / cărucioare
de magazie, inserţii de anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculului, anvelope pneumatice,
şasiuri pentru vehicule, tapiţerii pentru vehicule,
supape pentru anvelopele vehiculului, autodube
(vehicule), roţi de vehicul, şasiuri pentru
vehicule, bare de protecţie pentru vehicule, scări
pentru vehicule, spiţe pentru roţile vehiculului,
arcuri de suspensie pentru vehicule, scaune
de vehicule, huse pentru vehicule (formate),
manşe de comandă pentru vehicule, vehicule
electrice, vehicule de deplasare pe uscat, în
aer, pe apă sau pe calea ferată, vehicule
acvatice, roabe, scaune cu rotile, geamuri
pentru vehicule, parbrize, ştergătoare de parbriz,
iahturi, cărucioare*, trăsuri trase de cai,
vehicule amfibii, vehiculelor pentru toate tipurile
de teren, autovehicule cu hidrogen, scutere
acvatice (ambarcațiuni individuale), turnuri de
supraveghere special adaptate pentru vehicule,
sănii pulk pentru transport, bărci de salvare,
vehicule de zăpadă, huse de bord pentru
vehicule, special adaptate, roboți autonomi

pentru livrări, actuatoare liniare pneumatice sau
hidraulice pentru vehicule terestre, elevatoaremanipulatoare straddle, vehicule pentru teren
mlăștinos.
13. Pistol airsoft, acetil-nitroceluloză, pistoale
cu aer comprimat (arme), explozivi pe bază
de azotat de amoniu, muniţie, muniţie pentru
armele de foc, arme de foc de artilerie (tunuri),
arme balistice / rachete balistice, curele adaptate
pentru muniţie, focuri bengale, culate ale armelor
de foc, tunuri, tuburi de cartuşe, aparate pentru
încărcarea cartuşelor, cartuşiere, cartuşe, perii
de curăţat armele de foc, capsule detonante,
fitile detonante pentru explozivi / fitile de
amorsare pentru explozivi, capse detonante,
altele decât jucăriile, detonatoare, dinamită,
cartuşe explozive, pulberi explozive, explozivi,
aparate pentru umplerea curelelor cu cartuşe,
centuri de muniţie pentru arme de foc automate,
arme de foc, pocnitori, artificii, platforme de
tragere, pistoale de semnalizare, semnale fonice
de ceaţă, explozive, fitile pentru explozivi, pentru
utilizare în mine, fitile pentru explozivi, afeturi
de tun (artilerie), fulmicoton / pirozilină, praf de
puşcă, arme de foc (arme), mitraliere, paturi de
puşcă, cocoaşe pentru arme şi puşti / cocoaşe
pentru arme / cocoaşe pentru puşti, grenade
de mână, harpoane (arme), arme de foc de
vânătoare / arme de tir sportiv, alice de plumb
pentru vânătoare, mine (explozivi), mortiere
(arme de foc), arme automate, amortizoare de
zgomot pentru arme, pistoale (arme), cornuri de
praf de puşcă, amorse (fitile), proiectile (arme),
substanţe piroforice, produse pirotehnice, facle
de semnalizare, explozive sau pirotehnice,
revolvere, ţevi de puşcă / ţevi de armă, cutii
pentru puşti / cutii pentru arme, puşti / carabine,
lansatoare de rachete, rachete (proiectile),
obuze (proiectile), curele de umăr pentru arme /
banduliere pentru arme, arme de mână (arme
de foc), oglinzi de ochire pentru arme şi puşti /
oglinzi de ochire pentru arme / oglinzi de
ochire pentru puşti, dispozitive de ochire, altele
decât lunetele de vizare, pentru armele de foc,
dispozitive de ochire, altele decât lunetele de
vizare, pentru artilerie, rachete de semnalizare,
spray-uri utilizate pentru protecţia personală/
spray-uri utilizate pentru protecţia personală,
tancuri (arme), arme cu gaze lacrimogene,
torpile, piedică a trăgaciului pentru arme şi
puşti / gardă a trăgaciului pentru puşti, puncte de
pivotare pentru armele grele, pistoale de start.
18. Marsupiu, genți bebeluși, piei de animale,
serviete diplomat, rucsacuri pentru alpinişti, genţi
pentru camping, pungi (plicuri, săculeţi) din
piele, pentru ambalat, genţi pentru sporturi*,
genţi *, genţi de plajă, zăbale pentru
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animale (harnaşament), ochelari pentru cai
(harnaşament), cutii din piele sau carton imitaţie
de piele, cutii din fibră vulcanizată, frâie
(harnaşament), căpestre, serviete, etuiuri pentru
cărţile de vizită, crupoane (părţi din pielea
brută), etuiuri pentru carduri (portofele pentru
carduri), tocuri din piele sau carton imitaţie
de piele, carcase, din piele, pentru arcurile
lamelare / carcase, din piele, pentru arcurile
cu foi, bice, piei de vite, poşete din zale, piele
de căprioară, alta decât cea pentru curăţat /
piei de căprioară, altele decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale *, cuburi
de compresie adaptate pentru bagaje, dosare
de conferinţă / mape de conferinţă, huse de
protecţie pentru animale, huse pentru şeile cailor,
etuiuri pentru cardurile de credit (portofele), piei
finisate, sisteme de prindere pentru şei, cadre
pentru umbrele de ploaie sau de soare, blană /
piei de vânat, huse din piele pentru mobilă,
tolbe de vânători (accesorii de vânătoare),
huse de îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri
din piele, piele din membrana exterioară a
intestinului de viţel, mânere pentru sacoşele
de cumpărături, căpestre, cadre pentru genți
(elemente de structură ale genților), genţi de
mână, chingi pentru hamuri, hamuri pentru
animale, accesorii pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie / beţe
de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitaţie de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai,, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele / chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele / etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de pile), geamantane motorizate,
beţe de alpinism / alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri / genţi
de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru şei*,
valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor, şelărie,
ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală, sacoşe
de cumpărături, reutilizabile, curele pentru umăr
(bretele) din piele / curele din piele pentru umăr /
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scăriţe,
părţi din cauciuc pentru scăriţe, scăriţe, curele
pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,

tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă / garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genţi de
cosmetice, nedotate, bastoane*, bastoane cu
scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe de
cumpărături cu roţi, cravaşe, marsupii pentru
cărat copiii, pungi pentru articole de toaletă,
nespecifice, organizatoare pentru valize, seturi
de organizare a bagajelor, piele vegană, etichete
din piele pentru haine, aplicabile prin coasere,
etichete adezive din piele, pentru genți.
20. Premergător copii, scaune de masă pentru
copii, pătuțuri pentru copii, siguranță uși
copii, bare de duș, rafturi router wifi, scaune
gaming, birou gaming, țarcuri de copii, bariere
de protecție pentru pat, porți de siguranță,
sezlonguri de grădină, leagăne și balansoare
de grădină, ansamblu de joacă pentru animale,
perne de aer, nu cele pentru scopuri medicale,
perne gonflabile / pneumatice, nu cele pentru
scopuri medicale, saltele cu aer, nu cele
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile /
pneumatice, nu cele pentru scopuri medicale,
bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar, gheare
de animale, coarne de animale, copite de
animale, perne antirostogolire pentru bebeluşi,
fotolii, saltele pentru schimbarea bebeluşilor
reutilizabile, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii / leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi / culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi*, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice / lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice / dopuri
pentru sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru
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sticle, cutii din lemn sau plastic, cleme,
nemetalice, pentru mobilă, monturi pentru perii,
bare de protecţie pentru pătuţurile de copii,
altele decât lenjeria de pat, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie artistică,
saltele de camping, suporturi pentru butoaie,
nemetalice, cercuri pentru butoaie, nemetalice,
butoaie din lemn pentru decantarea vinului,
butoaie, nemetalice, şezlonguri, comode, cutii
pentru jucării, butuci pentru tăiat (mese),
clipsuri, nemetalice, pentru cabluri şi ţevi,
clipsuri din plastic pentru sigilarea pungilor,
capace, nemetalice, pentru containere, cârlige
pentru îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători
pentru haine /agăţători pentru îmbrăcăminte,
cârlige de agăţat, nemetalice / cârlige,
nemetalice, pentru suporturile de haine, cuiere,
fitinguri pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi de
prezentare, divane, cuşti pentru câini, fitinguri
de uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,
zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice / cepuri (ştifturi), nemetalice /
ştifturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobilă, figurine (statuete) din
lemn, ceară, ipsos sau plastic / statuete din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri pentru
dosare, coşuri de pescuit, containere plutitoare,
nemetalice, socluri pentru ghivecele de flori,
suporturi pentru flori (mobilă), suporturi pentru
furaje, tabureţi
panouri despărţitoare (mobilă), urne funerare,
mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,

mobilă din metal, elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilă / elemente, despărţitoare
din lemn pentru mobilă, rotile pentru mobilă,
nemetalice, rafturi de mobilă, huse pentru
îmbrăcăminte (depozitare), suporturi pentru
arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglizi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale /
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă) /
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu
din metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă,
paleţi de încărcare, nemetalici, gabarite de
încărcare nemetalice pentru vagoanele de cale
ferată, vestiare (mobilier), încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste,
mese pentru masaj, covoraşe, detaşabile,
pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele*, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice / plăci de identificare, nemetalice,
cuibare / căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare / căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice /
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/ rulouri interioare
din hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele de
tablouri / suporturi de susţinere pentru tablouri
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(rame), perne (de dormit), placarde din lemn sau
plastic, paie împletite, cu excepţia rogojinelor,
cartele din plastic, nu cele codate sau magnetice,
chei de plastic, rampe de plastic pentru vehicule,
stelaje pentru farfurii (mobilier), ţarcuri de
joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice /
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice /
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din
metal şi nici din zidărie / bazine, nu din
metal şi nici din zidărie, nituri, nemetalice,
închizători pentru fixarea ferestrei, nemetalice,
capre de tăiat lemne, fierăstraie cu masă
(mobilă), mobilier şcolar, suporturi pentru ascuţit
ghearele, pentru pisici, ecrane de protecţie
pentru şeminee (mobilă), ecrane de protecţie
(mobilă), capace filetate, nemetalice, pentru
sticle, şuruburi, nemetalice, capace de etanşare,
nemetalice, scaune / bănci (scaune), scaune din
metal, rame de lemn pentru stupi, banchete,
scoici, rafturi pentru dulapurile de registratură,
rafturi pentru depozitare, unităţi de rafturi, cuie
pentru pantofi, nemetalice, flecuri pentru pantofi,
nemetalice, cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă),
scaune de duş, bufeturi, plăci cu denumiri
de firme din lemn sau plastic, sticlă argintată
(oglinzi), jaluzele interioare lamelare, covoraşe
de dormit / saltele de dormit, canapele, inele
despicate nemetalice, pentru chei, coarne de
cerb, bare pentru fixarea mochetei pe trepte,
araci, nemetalici, pentru plante sau arbori,
birouri de lucrat în picioare, suporturi pentru
maşinile de calculat, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, doage de lemn, scaune cu
trepte, nemetalice, trepte (scări), nemetalice,
taburete, dopuri, nu din sticlă, metal sau cauciuc,
saltele din paie, împletituri din paie, borduri
din paie, animale împăiate, păsări împăiate,
blaturi de mese, mese*, mese din metal,
manechine pentru croitori / manechine pentru
croitorese / manechine, cepuri, nemetalice,
pentru butoaie / robinete cu cep, nemetalice,
pentru butoaie, cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi
pentru corturi, nemetalici, jaluzele interioare
din material textil/ rolete interioare din material
textil, cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape,
fixe, nemetalice / dozatoare de prosoape,
nemetalice, fixe, suporturi de prosoape (mobilă),
paleţi de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice*,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă) / mese
cu rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,

nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris / rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut/ rolete
interioare din lemn ţesut, mese de scris, ambră
galbenă / chihlimbar, sertare pentru mobilă,
vestiar pentru bagaje, bambus, neprelucrat sau
semiprelucrat, recipiente nemetalice pentru gaz
comprimat sau aer lichid, butelii nemetalice
pentru gaz comprimat sau aer lichid, scăunele
pentru băi, dulapuri de bucătărie pentru
veselă, covorașe amovibile pentru chiuvete
de bucătărie, organizatoare pentru sertare,
organizatoare de dulap suspendate, învelișuri
speciale pentru manipularea și transportul
buteliilor nemetalice de gaz comprimat, perne
pentru coșurile animalelor de companie, panouri
transparente de protecție în caz de strănut
sau interacțiune, față în față, containere de
gunoi din materiale nemetalice, altele decât
cele de uz medical, containere din materiale
nemetalice pentru reciclarea deșeurilor, etichete
din plastic sau cauciuc pentru haine, aplicabile
prin coasere.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru copt,
bazine (recipiente),
coşuri pentru uz casnic, linguri de gătit (ustensile
de gătit), pensule pentru gătit, bătătoare,
neelectrice, halbe de bere, scăldători pentru
păsări *, colivii, amestecătoare, neelectrice,
pentru uz casnic, trăgătoare de cizme, şanuri
pentru cizme (întinzătoare), desfăcătoare de
sticle, electrice şi neelectrice, sticle, boluri
(bazine) / bazine (boluri), cutii pentru distribuirea
prosoapelor din hârtie, cutii de sticlă, coşuri
de pâine de uz casnic, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru pâine, mânere pentru
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mături, mături, articole de periat, materiale
pentru fabricarea periilor, perii*, perii pentru
încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi / vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte /
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare / pânze de curăţare, suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea (articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni *,
piepteni electrici, poșuri/cornete pentru decorat
produse de cofetărie, recipiente pentru uz
casnic sau de bucătărie, forme pentru copt,
forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane pentru
fursecuri, seturi de oale pentru gătit, ţepuşe
metalice pentru gătit, oale de gătit, neelectrice,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente

pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii / capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băut de
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi / găleţi de
gunoi / pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de
praf, neelectrice, cârpe de şters praful (pânze),
vase de lut / faianţă, cratiţe din lut, suporturi
pentru ouă, separatoare de ouă, neelectrice,
pentru uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată
în construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene,
perii pentru gene, pămatufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta
decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât cele
utilizate la produsele textile, figurine din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă / statuete
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
sticle / butelci*, suporturi pentru plăcile de păr,
aţă dentară, ghivece de flori, învelitori pentru
ghivecele de flori, nu cele din hârtie / învelitori,
nu din hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri
pentru insectele zburătoare, capcane pentru
insectele zburătoare, separatoare din spumă
pentru degete utilizate la pedichiură,
aparate de gătit cu aburi, neelectrice, boluri
pentru fructe, prese pentru fructe, neelectrice,
pentru uz casnic, tigăi pentru prăjit, pâlnii,
ustensile pentru şters praful de pe mobilă,
siliciu topit (produs semiprelucrat), nu cel
utilizat în construcţii, mănuşi de grădinărit,
prese pentru usturoi (ustensile de bucătărie),
baloane de sticlă (recipiente) / fiole (recipiente),
butelci din sticlă (recipiente), borcane din
sticlă (damigene), dopuri din sticlă, sfere
decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată sau
semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
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cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă /
răcitoare (frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor), acvarii
de interior / bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri /
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare / carafe, fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, perii pentru
abajururi, pieptăţi cu dinţi rari pentru păr, masuţe,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor / mănuşi
de bucătărie / mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum / atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte / tarte,
păr de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului) /ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci de sticlă
(material brut), farfurii de protecţie pentru ca
laptele să nu dea în foc,
aparate împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire

portabile, neelectrice / lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, cleşti pentru salată, solniţe cu
orificii pentru presărare/ solniţe tip vas, bureţi
abrazivi pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă / lavete pentru curăţare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit / suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători (ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă,
sifoane pentru apă carbonatată, perii pentru
ceara de schiuri, absorbante de fum pentru uz
casnic, cutii de săpun, dozatoare de săpun,
savoniere / vase pentru săpun, supiere, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site / strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut / paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor / stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe / căni înalte cu capac, perii
de smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai (articole de masă), infuzoare
de ceai / infuzoare în formă de bilă pentru
ceai, strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj /
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă / igienică, bureţi pentru baie,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă / igienică, periuţe de dinţi, periuţe
de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape / bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi (ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru
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uz casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase
pentru facut gheaţă şi înghețată, neelectrice,
fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare /
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de
lână pentru curăţare, lucrări de artă din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
mănuși abrazive pentru curățat pielea, forme
de copt din hârtie, forme de copt din silicon,
boluri de supă, dispozitive cu ultrasunete
pentru îndepărtarea dăunătorilor, irigatoare
orale dușuri bucale, flacoane inteligente pentru
medicamente, comercializate fără conținut,
tăvițe de vestibul pentru depozitarea temporară
de obiecte mici, dispozitive de uz casnic
pentru stors tuburi, figurine din porțelan,
ceramică sau sticlă, pentru prăjituri, tigăi,
mașini de tocat carne, neelectrice, ștampile
de machiaj, comercializate neumplute, suporturi
pentru halbe de bere, altele decât cele din hârtie
sau textile, containere de gunoi cu deschidere
și închidere automată, perii de cap cu vibrații de
unde sonore, pâlnii de abur pentru plăcinte, clești
pentru grătar, furculițe de servit, linguri de servit,
furculițe pentru grătar, cuști pentru colectarea
insectelor, cutii pentru colectarea insectelor.
28. Leagăne electrice pentru bebeluși, seturi de
bucătărie de jucărie pentru copii, controllere
și volane (dispozitive de control pentru jocuri
sub formă de volan, pentru jocuri de condus),
console jocuri, trambuline, mașinuțe electrice,
căsuțe de păpuși și mobilier, triciclete (articole
de joacă), trotinete copii, corturi pentru copii
(de joacă), căsuțe copii (de jucărie), tobogane
copii, aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de crăciun, blocatoare pentru urcarea pe
coardă (echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table,
genţi special concepute pentru schiuri, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru pomul
de crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de billiard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de

biliard, mese de biliard, carduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism /
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi de
box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri de
construcţie, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj (articole sportive), suporturi de lumânări
pentru pomii de crăciun, capse pentru pistoale
(jucării), măşti de carnaval, cretă pentru tacurile
de biliard, jocuri de şah, table de şah, extensoare
pentru piept (aparate de exerciţii) / aparate de
exerciţii (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pomi de crăciun din material sintetic,
pocnitori cu surprize specific, crăciunului (noutăţi
pentru petrecere), suporturi pentru pomii de
crăciun, aruncătoare de talere din argilă, talere
din argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti, mese
de biliard acţionate cu fise, confeti, truse de
magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf) /
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere de păpuşi,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot (articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri*, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi
de golf, cărucioare de golf / cărucioar pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere
pentru vânătoare, patine de gheaţă, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manşe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape mosoare
pentru zmeie, zmeie, protecţii pentru genunchi
(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
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cu undiţa, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măşti (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuşi matrioska,
suspensoare de sport pentru bărbaţi (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
de joacă, plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articolesportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse cu
percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii fizice,
piñatas, baloane pentru petreceri, bile pentru
jocul de bowls, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
topogane (obiecte de divertisment), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa
de surf, plăci de surf, piscine (articole de
joacă), plăci de înot, centuri de înot, veste de
înot, saltele gonflabile pentru piscine, leagăne,
mese de tenis de masă, ţinte pentru tragere,
ursuleţi de pluş, plase de tenis, tunuri pentru

mingile de tenis, măşti de teatru, pistoale de
jucărie, pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel
pentru pătuţuri, maşini de jucărie, machete de
jucărie, case de jucărie pentru copii, cochilii de
protecție pentru sport, etichete pentru genţi de
golf, sănii pentru scheleton, figurine de jucărie,
roboţi de jucărie, jucării care imită articolele
cosmetice, jucării din plastilină inteligentă, jucării
din aluat de modelare, jucării pentru animalele
de companie, jucării *, trambuline, triciclete
pentru copii (jucării), bastoane de învârtit,
maşini pentru jocuri video, aripioare de înot,
schiuri de apă, curele pentru ridicarea greutăţilor
(articole sportive), genți special concepute
pentru plăci de surf, jucărie senzorială antistres,
bile de bowling, greutăți de antrenament, brățări
luminiscente ca jucării pentru petreceri, conuri
de marcaj pentru sporturi, jucării care imită
zgomotul bătăilor din palme, figurine de acțiune,
jocuri de strategie cu schimb de cărți (tcg),
jocuri de cărți, cutii de nisip pentru locuri de
joacă, cercuri de gimnastică încorporând senzori
de măsurare, centuri abdominale adezive de
antrenament, pentru stimularea electrică a
mușchilor, ventilatoare externe de răcire pentru
consolele de jocuri, păpuși cu articulații mobile
(bjd), costume de stimulare electrică a mușchilor,
pentru sport.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08385
18/11/2022
MIHAI BOGDANEL ASAFTEI,
SOSEAUA IANCULUI, NR. 5, BLOC
110, SCARA A, ETAJ 8, AP 39,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021711,
ROMANIA

Star Cazino

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Jocuri de noroc pe calculator descarcabile,
jocuri de cazinou interactive furnizate prin
intermediul unui calculator sau al unei platforme
mobile descarcabile.
41. Servicii de cazino on-line descarcabile,
cazinouri, servicii specifice cazinourilor, furnizare
de instalații pentru cazinouri și pentru jocuri,
servicii de jocuri de noroc, servicii de cazino
(jocuri de noroc), servicii de cazino, pariuri și
jocuri de noroc.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08386
18/11/2022
DEMETRA COLLECTION SRL,
CALEA DUDESTI, NR. 188,
BL D , AP. 37, SECTORUL 3,
BUCURESTI, ROMANIA
CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON, NR.
243, SECTOR 2, BUCURESTI,
021608, ROMANIA

D DEMETRA collection
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 27.05.21; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Accesorii pentru bijuterii, ace (bijuterii), ace
bijuterii pentru pălării, ace de cravată, ace de
pălărie ornamentale, ace de rever (bijuterii), ace
ornamentale din metale prețioase, acoperitoare
pentru inele ca bijuterii pentru protecția împotriva
impactului, abraziunii și deteriorării monturii și
pietrelor, agat ca bijuterie, agrafe de argint,
agrafe de cravată, amulete (bijuterii), amulete
pentru inele de chei, amulete pentru lanțuri de
chei, argint, artă murală din metale prețioase
în 3d, articole de bijuterie, articole de bijuterie
care conțin aur, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie cu pietre
prețioase, articole de bijuterie din lanțuri

răsucite, articole de bijuterie false, articole de
bijuterie placate cu metale prețioase, articole de
bijuterie realizate din metale prețioase, articole
de bijuterie semiprețioase, articole de imitații
de bijuterie, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal, articole semifinisate
din metale prețioase utilizate în confecționarea
articolelor de bijuterie, articole semifinisate din
pietre prețioase utilizate în producția de bijuterii,
aur, aur filat (bijuterie), bănuți de aramă, benzi
din fire flexibile purtate ca brățări, articole de
bijuterie , bijuterie din argint veritabil, bijuterii,
casete de bijuterii , bijuterii cloisonne, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, bijuterii confecționate
din pietre semiprețioase, bijuterii confecționate
din plastic, bijuterii confecționate din perle
de cultură, bijuterii confecționate din cristal,
bijuterii confecționate din sticlă, bijuterii cu
pietre prețioase, bijuterii de corp, bijuterii
de fildeș, bijuterii de recunoștință pentru
angajați, bijuterii din cositor, bijuterii din aur,
bijuterii din cristal, placate cu metale prețioase,
bijuterii din materiale semiprețioase, bijuterii
din metale neprețioase, bijuterii din metale
prețioase, bijuterii din metale prețioase placate,
bijuterii din metale semiprețioase, bijuterii din
pietre prețioase, bijuterii din platină, bijuterii
emailate, bijuterii fantezie, imitații, bijuterii,
inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii din plastic,
bijuterii-pandantive, bijuterii pentru animale
de companie, bijuterii pentru cap, bijuterii
pentru copii, bijuterii pentru față, bijuterii
pentru împodobire personală, bijuterii pentru uz
personal, bijuterii personale, bijuterii placate cu
aliaje din metale prețioase, bijuterii sub formă
de articole din pietre prețioase, bijuterii sub
formă de mărgele, brățări, brățări (bijuterii),
brățări cu mărgele din lemn, brățări de argint,
brățări de aur, brățări de identificare (bijuterii),
brățări de încheietură (în scopuri de binefacere),
brățări de plastic sub formă de bijuterii, brățări
de prietenie, brățări din mărgele, brățări din
metale prețioase, brățări fabricate din cauciuc
sau silicon cu modele sau mesaje, brățări
fabricate din materiale textile brodate (bijuterii),
brățări folosite în scop caritabil, brățări metalice
extensibile pentru ceasuri, brățări pentru ceasuri
de mână, brățări pentru gleznă, brățări placate cu
argint, brățări placate cu aur, brelocuri, brelocuri
de chei din metale prețioase, brelocuri din
imitație de piele, brelocuri din metale comune,
brelocuri din piele, brelocuri fabricate din metale
prețioase, brelocuri fabricate din metal comun,
brelocuri în formă de ceas, brelocuri metalice,
brelocuri, nemetalice, brelocuri pentru chei
(inele) căptușite cu metale prețioase, brelocuri
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retractabile pentru chei, brelocuri sub formă de
bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele), broșe
(bijuterie), butoni de manșetă și ace de cravată,
caboșoane, calcedonie, camee (bijuterii), casete
adaptate pentru păstrarea articolelor de bijuterie,
casete de arc cu sistem de blocare a axului
(ceasornicărie), casete de bijuterii, casete de
bijuterii (cutii) din metale prețioase, casete de
bijuterii, nemetalice, casete pentru bijuterii, cu
excepția celor din metale prețioase, casete
pentru bijuterii din metale neprețioase, casete
pentru bijuterii, din metal, casete pentru bijuterii
(montate), casete pentru bijuterii (sipete sau
cutii), cercei, cercei cu pandantiv, cercei de
argint, cercei de aur, cercei pentru bodypiercing, cercei din metale prețioase, cercei
pentru piercing, cercei placați cu argint, cercei
placați cu aur, chei amulete din metale prețioase,
chei amulete placate cu metale prețioase,
podoabe din chihlimbar , perle din chihlimbar
presat , clipsuri ca bijuterii pentru transformarea
cerceilor cu prindere prin perforare în cercei
cu prindere stil clips, clipsuri pentru șaluri sub
formă de bijuterii, clipsuri pentru urechi, coliere
(bijuterii), coliere din metale prețioase, coliere
plastron, coroane pentru ceasuri de mână, ace
de cravată , crucifixe ca bijuterii, crucifixuri
din metale prețioase, altele decât articole de
bijuterie, cruciulițe (bijuterii), cupe pentru premii
din metale prețioase, cutii de prezentare pentru
pietre prețioase, cutii de prezentare pentru
bijuterii, cutii decorative fabricate din metale
prețioase, cutii din lemn pentru bijuterii, cutii din
metale prețioase, cutii din piele pentru bijuterii,
cutii mici pentru bijuterii din metale prețioase,
cutii mici pentru bijuterii, altele decât cele din
metale prețioase, cutii muzicale pentru bijuterii,
cutii pentru ace de cravată, cutii pentru bijuterii,
cutii pentru bijuterii din metale prețioase, cutii
pentru bijuterii (montate), cutii pentru butoni,
cutii pentru butoni de manșete decorativi, cutii
suvenir din metale prețioase, decorațiuni adezive
pentru pereți, din metal prețios, decorațiuni de
perete din metale prețioase, diademe, diamant
(neprelucrat), diamante, diamante tăiate, discuri
ceramice utilizate ca jetoane valorice, etichete
din metale prețioase de cusut pe îmbrăcăminte,
figurine de animale (ornamente) confecționate
din metale prețioase, figurine de animale
(ornamente) placate cu metale prețioase,
figurine de uz ornamental din pietre prețioase,
figurine decorative cu acțiune din metale
prețioase, figurine din aur, figurine din imitație
de aur, figurine din metale prețioase, figurine
din pietre prețioase, figurine din pietre prețioase
sau semiprețioase, figurine în miniatură (placate
cu metale prețioase), figurine ornamentale
confecționate din metale prețioase, figurine

(ornamente) placate cu metale prețioase,
figurine placate cu metale prețioase, figurine
realizate din argint, figurine (statuete) din metale
prețioase, podoabe din fildeș , fir de argint
(bijuterii), fir de sârmă din metale prețioase
(bijuterii), fire de argint (bijuterii), fire din
metale prețioase, fire din metale prețioase
(bijuterii), fire metalice (metale prețioase),
gablonțuri din bronz, geme, geme prețioase și
semiprețioase, genți tip rulou pentru bijuterii,
husa tip rulou pentru depozitarea bijuteriilor,
imitație de jais, imitații de aur, imitații de
bijuterii, imitații de bijuterii ornamentale, imitații
de perle, imitații de pietre prețioase, închizători
pentru bijuterii, încuietori pentru coliere, inele
(bijuterii), inele (bijuterii) confecționate din
metale prețioase, inele (bijuterii) confecționate
din metale neprețioase, inele cu sigiliu, inele de
argint, inele de fixare, fiind piese de bijuterie,
inele de logodnă, inele de prietenie, inele din aur,
inele din platină, inele eternity, inele pentru chei,
inele pentru chei (decorațiuni mici sau brelocuri)
din metale prețioase, inele pentru chei din
metale prețioase, inele pentru chei (inele de chei
cu breloc sau portchei decorativ), inele pentru
piercing corporal, inele placate cu argint, inele
placate cu aur, inele placate cu metale prețioase,
inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, inele tip „eternity”, insigne cloisonne,
insigne de rever din metale prețioase, insigne de
rever ornamentale, insigne decorative (bijuterii),
insigne din metale prețioase, insigne metalice
(metale prețioase), jad (articole de bijuterie), jais,
jais brut sau semiprelucrat (gagat), ornamente
din jais (gagat), lănțișoare de aur, lănțișoare
de aur împletite, lănțișoare de bijuterie pentru
gleznă, lănțișoare de bijuterie pentru brățări,
lănțișoare de bijuterie pentru coliere, lănțișoare
de siguranță pentru bijuterii, lănțișoare placate
cu aur, lanțuri (bijuterii), lanțuri confecționate
din metale prețioase (bijuterii), lanțuri de argint,
lanțuri de aur, lanțuri de bijuterie din metale
prețioase pentru brățări de gleznă, lanțuri de
bijuterie din metale prețioase pentru coliere,
lanțuri de bijuterii, lanțuri de ceas, lanțuri de
chei din metal prețios, lanțuri de cravată din
metale prețioase, lanțuri de gât, lanțuri din
metale prețioase pentru brățări, lanțuri din
metale prețioase, lanțuri metalice pentru chei,
lanțuri pentru ceasuri, lanțuri pentru chei, lanțuri
pentru chei (inele de chei cu breloc sau
portchei decorativ), lanțuri placate cu argint,
lanțuri placate cu aur, lanțuri răsucite (bijuterii)
confecționate din metale comune, lanțuri
răsucite confecționate din metale prețioase,
machete (ornamente) din metale prețioase,
marcasite, mărgele pentru crearea de bjuterii,
mărgele pentru meditație, mătănii, medalii,
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medalii comemorative, medalii confecționate din
metale prețioase, medalii de aur, medalii placate
cu metale prețioase, medalioane, medalioane
(bijuterii), medalioane confecționate din metale
prețioase, medalioane confecționate din metale
neprețioase, metale prețioase, metale prețioase
brute sau semiprelucrate, metale prețioase
prelucrate sau semiprelucrate, metale prețioase
semiprelucrate, metale prețioase și aliajele
acestora, misbaha (mătănii), monede care
nu sunt pecuniare, monede comemorative,
monede, obiecte de artă confecționate din pietre
prețioase, obiecte de artă din argint emailat,
obiecte de artă din aur emailat, obiecte de artă
din metale prețioase, obiecte de artă din metal
(metale prețioase), olivină (peridot), ornamente
confecționate din metale prețioase (statui),
ornamente din metale prețioase pentru pălării,
ornamente din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, ornamente pentru coafuri de mireasă,
sub formă de diademe, ornamente pentru
îmbrăcăminte (din metale prețioase), ornamente
pentru încălțăminte, ornamente pentru pălării,
ornamente pentru rochii sub formă de bijuterii,
ornamente pentru urechi sub formă de bijuterii,
ornamente personale de metale prețioase,
ornamente pentru pălării (din metale prețioase),
pandantive, pandantive confecționate din metale
prețioase sau placate cu acestea, pandantive
din chihlimbar presat fiiind articole de bijuterie,
pandantive pentru lanțuri de ceas, ace pentru
parură , perle artificiale, perle (bijuterie), perle
de cultură, perle naturale, piese de mecanism
de ceas, piese pentru ceasornice, piese pentru
ceasuri, piese și accesorii pentru bijuterii, pietre
artificiale (prețioase sau semiprețioase), pietre
pentru bijuterii, pietre prețioase, pietre prețioase
artificiale, pietre prețioase neprelucrate și
semiprelucrate și imitații ale acestora, pietre
prețioase, perle și metale prețioase și imitații
ale acestora, pietre prețioase semiprelucrate
și imitații ale acestora, pietre prețioase și
semiprețioase, pietre prețioase sintetice, pietre
sintetice (bijuterii), plăci comemorative, plăci
comemorative din metale prețioase, plăcuțe de
identificare din metal prețios, plasă de lanțuri din
metale prețioase (bijuterii), plasă din lanțuri din
metale semiprețioase, platină (metal), podoabe
(bijuterie), platină și aliajele sale, podoabe
pentru încălțăminte (din metale prețioase),
portchei (decorațiuni mici sau brelocuri), produse
de bijuterie, rubin, rulouri organizatoare de
bijuterii pentru voiaj, săculeți pentru bijuterii,
adaptați, safire, sardonix (neprelucrat), sculpturi
din metale prețioase, sculpturi ornamentale
confecționate din metale prețioase, seturi de
monede pentru colecționari, smaralde, spinel

(pietre prețioase), statuete confecționate din
metale semiprețioase, statuete confecționate
din pietre semiprețioase, statuete din metale
prețioase și aliajele acestora, statui din metale
prețioase ale icoanelor religioase, statui din
metale prețioase, ștrasuri, ștrasuri din plastic,
strasuri pentru confecționat bijuterii, ștrasuri
pentru corp, suporturi pentru inele din metale
prețioase, talismane (bijuterii) din metale
comune, talismane pentru brățări, talismane
pentru coliere, tanzanit ca pietre prețioase,
tiare, tocuri pentru chei din metale prețioase,
topaz, trofee confecționate din aliaje de
metale prețioase, verighete, turmaline (pietre
semiprețioase), zirconiu cubic.
35. Administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, administrare
în materie de activități de marketing,
administrarea afacerilor comerciale, asistență
comercială
în
managementul
afacerilor,
asistență în conducerea afacerilor, asistență în
marketing, asistență și consultații în legătuă
cu organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
de informatii despre vanzarea de produse,
prezentate sub forma unui ghid de comenzi
online, cu functie de cautare , cu referire
la bijuterii, marketing de produse, marketing
digital, marketing direct, marketing promoțional,
organizare de demonstrații în scopuri de
afaceri, promoționale și publicitare, organizare
de lansări de produse, organizare de
prezentări în scopuri publicitare si comerciale,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing, organizarea afacerilor, organizarea
și desfășurarea de prezentări de produse,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice sau
publicitare, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, promovarea vânzărilor,
publicitate, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, publicitate online
printr-o rețea informatizată de comunicații,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, realizarea de
evenimente comerciale, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de comenzi online, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
agentii de import și export, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare
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cu amănuntul si cu ridicata pentru bijuterii,
si accesorii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, testare de marcă,
regruparea în avantajul terţilor a următoarelor
produse: bijuterii, bijuterii din metale prețioase,
coliere (bijuterii), medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), brățări (bijuterii), bijuterii-pandantive,
bijuterii fantezie, bijuterii din aur, accesorii pentru
bijuterii, bijuterii cu diamante, bijuterii din metale
neprețioase, bijuterii din pietre prețioase, bijuterii
din metale semiprețioase, bijuterii placate cu
metale prețioase, bijuterii sub formă de mărgele,
casete de bijuterii, (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la bijuterii,
bijuterii din metale prețioase, coliere (bijuterii),
medalioane (bijuterii), inele (bijuterii), cruciulițe
(bijuterii), brățări (bijuterii), bijuterii-pandantive,
bijuterii fantezie, bijuterii din aur, accesorii pentru
bijuterii, bijuterii cu diamante, bijuterii din metale
neprețioase, bijuterii din pietre prețioase, bijuterii
din metale semiprețioase, bijuterii pentru uz
personal, săculeți pentru bijuterii, adaptați, cutii
de prezentare pentru bijuterii, bijuterii placate cu
metale prețioase, bijuterii sub formă de mărgele,
casete de bijuterii, casete de bijuterii, nemetalice,
casete pentru bijuterii din metale neprețioase,
casete de bijuterii din metale prețioase, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
bijuterii, bijuterii din metale prețioase, coliere
(bijuterii), medalioane (bijuterii), inele (bijuterii),
cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii), bijuteriipandantive, bijuterii fantezie, bijuterii din aur,
accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu diamante,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din pietre
prețioase, bijuterii din metale semiprețioase,
bijuterii pentru uz personal, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, cutii de prezentare pentru
bijuterii, bijuterii placate cu metale prețioase,
bijuterii sub formă de mărgele, casete de
bijuterii, casete de bijuterii, nemetalice, casete
pentru bijuterii din metale neprețioase, casete
de bijuterii din metale prețioase, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
bijuterii, bijuterii din metale prețioase, coliere
(bijuterii), medalioane (bijuterii), inele (bijuterii),
cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii), bijuteriipandantive, bijuterii fantezie, bijuterii din aur,
accesorii pentru bijuterii, bijuterii cu diamante,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii din pietre
prețioase, bijuterii din metale semiprețioase,
bijuterii pentru uz personal, săculeți pentru

bijuterii, adaptați, cutii de prezentare pentru
bijuterii, bijuterii placate cu metale prețioase,
bijuterii sub formă de mărgele, casete de bijuterii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08387
19/11/2022
INDAH BEAUTY SRL, CASA
PRESEI LIBERE, PIATA PRESEI
LIBERE, NR. 1, ET 1, CORP A3,
SECTOR 1, BUCURESTI, 040171,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR.
51, SCARA A, ET. 1, AP. 5,
COMPLEX VIVANDO, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040171, ROMANIA

ONETWOALL
(531)

Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.19; 27.05.25
(591) Culori revendicate:maro, portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimularea sexuală, preparate pentru facilitarea
actului sexual.
10. Vibratoare sub formă de accesorii sexuale
pentru adulți, stimulente sexuale pentru adulți,
penisuri artificiale (stimulente sexuale pentru
adulți), păpuși gonflabile (păpuși sexuale), bile
benwa, sub formă de accesorii sexuale pentru
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adulți, dispozitive de mărire a penisului, sub
formă de accesorii sexuale pentru adulți.
25. Lenjerie intima, lenjerie de corp.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu stimulente sexuale, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
pentru lubrifianți sexuali personali, geluri pentru
stimularea sexuală, preparate pentru facilitarea
actului sexual, vibratoare sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, stimulente sexuale
pentru adulți, penisuri artificiale (stimulente
sexuale pentru adulți), păpuși gonflabile (păpuși
sexuale), bile benwa, sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți(cu exceptia transportului
lor), dispozitive de mărire a penisului, sub formă
de accesorii sexuale pentru adulți, pentru a
permite clientilor sa le vada si sa le achizitioneze
cat mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vanzare prin
corespondenta, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08388
19/11/2022
SC AGRICORP TRADE SRL, STR.
CIRESOAIA, NR. 1A, JUD. BACĂU,
ONEŞTI, BACĂU, ROMANIA

AGRONATURIS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrarea,
organizarea
și
managementul afacerilor, servicii de comerț cu
amănuntul al produselor de protectie a plantelor,
servicii de comerț cu amantuntul al produselor
agricole, servicii de comerț cu amănuntul al
produselor de tip hrana pentru animale.
44. Servicii
de
agricultură,
acvacultură,
horticultură și silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08390
19/11/2022
INFINITUM COMMERCE SRL,
SOS. ŞTEFAN CEL MARE ŞI
SFÂNT, NR. 109, JUD. IAŞI, IAŞI,
700498, IAȘI, ROMANIA

ARTHUB
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Obiecte de artă şi figurine din hârtie şi carton
şi machete arhitectonice, desene, reprezentări
grafice, imagini sub formă de desene, picturi
(tablouri) înrămate sau nu, reproduceri de picturi,
tipărituri (gravuri).
35. Servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08392
19/11/2022
NICOLETA-AMALIA HIRSMAN,
STR. LT. AV. GH. NEGEL, NR.
81, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 08393
20/11/2022
SORIN GRIGORAȘ, STR.
VÂLSĂNEȘTI, NR. 7, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032883, ROMANIA

BRELOCK
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 14.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Portchei decorative, şnur portchei pentru
gât, portchei (decorațiuni mici sau brelocuri),
portchei fantezie din metale prețioase, portchei
din imitație de piele cu inel, lanțuri pentru chei
(inele de chei cu breloc sau portchei decorativ),
inele pentru chei (inele de chei cu breloc
sau portchei decorativ), brelocuri, brelocuri
metalice, brelocuri, nemetalice, brelocuri din
piele, brelocuri, nu din metal, brelocuri din
metale comune, brelocuri retractabile pentru
chei, brelocuri placate cu metale prețioase,
brelocuri fabricate din metale prețioase, brelocuri
din imitație de piele, brelocuri v fabricate din
metal comun, brelocuri din piele pentru chei,
brelocuri în formă de ceas, brelocuri de chei din
metale prețioase, brelocuri pentru chei (inele)
căptușite cu metale prețioase, brelocuri sub
formă de bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele),
inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
inele pentru chei (decorațiuni mici sau brelocuri)
din metale prețioase, lanțuri pentru chei, inele
pentru chei, lanțuri metalice pentru chei, amulete
pentru lanțuri de chei, chei amulete din metale
preț ioase, chei amulete placate cu metale
prețioase, amulete pentru inele de chei, inele
pentru chei din metale prețioase, lanțuri de chei
din metal prețios, tocuri pentru chei din metale
prețioase, lanțuri pentru chei din imitație de piele.

───────

BEAUTY DESIGN
(531)

Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.17; 26.11.12; 26.07.17
(591) Culori revendicate:auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Gene false, adezivi pentru fixarea genelor
false, adezivi pentru fixarea genelor false,
adezivi pentru gene, păr și unghii false, produse
cosmetice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 08394
20/11/2022
CVITAL DIGITAL SRL, STR.
LUNGA, NR. 149, AP. 3, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500001,
BRAȘOV, ROMANIA

HoverBalance

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule electrice, vehicule electrice utilizate
în apă, scutere electrice, scutere electrice
cu autobalans, biciclete electrice, biciclete
motorizate, biciclete pliabile, biciclete sport,
biciclete, biciclete de munte, biciclete pentru
copii, trotinete cu pedale, trotinete (vehicule).
35. Publicitate și marketing.
41. Servicii de sport și fitness.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 08395
20/11/2022
COSTUMANIA KIDS SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 58D,
JUD. ALBA, ALBA IULIA, 510167,
ALBA, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

COSTUMANIA
(531)

Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.11; 27.05.17; 26.11.01;
03.01.06
(591) Culori revendicate:albastru, rosu,
portocaliu , verde, roz , alb, negru, mov,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, incălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, costume

pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul (îmbrăcăminte), costume
utilizate în jocurile cu interpretare de roluri
(îmbrăcăminte), costume de bal mascat și
de halloween (îmbrăcăminte), costume de
halloween (îmbrăcăminte), costume populare
(îmbrăcăminte), costume de bal mascat
(îmbrăcăminte), pălării pentru petreceri (articole
de îmbrăcăminte), costume (îmbrăcăminte).
28. Jocuri, jucării, aparate pentru jocuri video,
articole de gimnastică şi de sport, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, costume
de carnaval pentru copii, pocnitori pentru
petreceri, goarne de petrecere, pălării de
petrecere, petarde (articole pentru petreceri),
articole fantezie pentru petreceri, panglici
decorative (articole pentru petrecere), pălării din
hârtie pentru petreceri, articole din hârtie pentru
petreceri, pălării din plastic pentru petreceri,
jucării fantezie sonore pentru petreceri, cadouri
surpriză pentru invitați la petreceri, decorații
festive, cadouri surpriză pentru invitații la
petreceri și pomi de Crăciun artificiali, articole
de petrecere sub formă de jucării de dimensiuni
mici, articole pentru a face farse (articole pentru
petreceri), dinți falși (articole de petrecere sau
carnaval), pălării din hârtie (articole pentru
petreceri), brățări tip băț luminiscent pentru
petreceri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru haine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
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și de înfrumusețare, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de comerţ
decorațiuni din hârtie pentru petreceri, articole de
papetărie pentru petreceri, ghirlande decorative
din hârtie pentru petreceri, decorațiuni de
petreceri din hârtie metalică, invitații la petreceri,
decoratiuni din plastic pentru petreceri, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
decorațiuni din hârtie pentru petreceri, articole de
papetărie pentru petreceri, ghirlande decorative
din hârtie pentru petreceri, decorațiuni de
petreceri din hârtie metalică, invitații la petreceri,
decoratiuni din plastic pentru petreceri, servicii
de comerţ de costume pentru copii folosite în
cadrul jocurilor de-a deghizatul, costume utilizate
în jocurile cu interpretare de roluri, costume
de bal mascat și de halloween, costume de
halloween, costume populare (îmbrăcăminte),
costume de bal mascat, pălării pentru petreceri
(articole de îmbrăcăminte), costume, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
costume pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, costume utilizate în jocurile
cu interpretare de roluri, costume de bal
mascat și de halloween, costume de halloween,
costume populare (îmbrăcăminte), costume de
bal mascat, pălării pentru petreceri (articole
de îmbrăcăminte), costume, servicii de comerţ
de costume de carnaval pentru copii, pocnitori
pentru petreceri, goarne de petrecere, pălării
de petrecere, petarde (articole pentru petreceri),
articole fantezie pentru petreceri, panglici
decorative (articole pentru petrecere), pălării din
hârtie pentru petreceri, articole din hârtie pentru
petreceri, pălării din plastic pentru petreceri,
jucării fantezie sonore pentru petreceri, cadouri
surpriză pentru invitați la petreceri, decorații
festive, cadouri surpriză pentru invitații la
petreceri , pomi de crăciun artificiali, articole de
petrecere sub formă de jucării de dimensiuni
mici, articole pentru a face farse (articole pentru
petreceri), dinți falși (articole de petrecere sau
carnaval), pălării din hârtie (articole pentru
petreceri), brățări tip băț luminiscent pentru
petreceri, servicii prestate online de un magazin
de vânzare costume de carnaval pentru copii,
pocnitori pentru petreceri, goarne de petrecere,
pălării de petrecere, petarde (articole pentru
petreceri), articole fantezie pentru petreceri,
panglici decorative (articole pentru petrecere),
pălării din hârtie pentru petreceri, articole
din hârtie pentru petreceri, pălării din plastic
pentru petreceri, jucării fantezie sonore pentru
petreceri, cadouri surpriză pentru invitați la
petreceri, decorații festive, cadouri surpriză

pentru invitații la petreceri , pomi de crăciun
artificiali, articole de petrecere sub formă de
jucării de dimensiuni mici, articole pentru a
face farse (articole pentru petreceri), dinți falși
(articole de petrecere sau carnaval), pălării din
hârtie (articole pentru petreceri), brățări tip băț
luminiscent pentru petreceri.
45. Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
închiriere de ținute de seară, închiriere de
îmbrăcăminte, închiriere de uniforme, închiriere
de pălării, închiriere de poșete, închiriere de
umbrele, închiriere de armuri, închiriere de
fracuri, închiriere de rochii, închiriere de articole
vestimentare de gală, închiriere de robe pentru
festivități de absolvire, închiriere de bijuterii,
închiriere de ornamente personale, inchiriere
costume pentru copii folosite în cadrul jocurilor
de-a deghizatul, costume utilizate în jocurile
cu interpretare de roluri, costume de bal
mascat și de halloween, costume de halloween,
costume populare (îmbrăcăminte), costume de
bal mascat, pălării pentru petreceri (articole de
îmbrăcăminte), costume de carnaval pentru copii
si adulti, inchiriere de costume.
───────

